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01

مدرسة ولي العهد المير إقليم: الحسيمةالسواني

مولي الحسن

705/09/05إقليم: تاوريرت 83 مزدوجتاوريرت )البلدية(27278Z الغزالي فريدة

504/09/18إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 مزدوجبني عبد ا06599X سليم بدي

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: الحسيمةكلت

الفنيدق

1001/03/17 49 مزدوجعليين05521Aإبتسام الدريسي

106/09/17إقليم: الحسيمةاهارونن 1إقليم: الحسيمةلحصن 26 إلتحاق بالزوجةإبراهيم أمهاوش 06619Uمزدوجبني حذيفة

106/09/17إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: الحسيمةتزروت 37 إلتحاق بالزوجةأخزان نور الدين 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

106/09/17إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الحسيمةبني اشبون 35 إلتحاق بالزوجأرقراقي مليكة 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

602/09/21إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةتطياشت 7 مزدوجبني بشير18623Sإسلم الهاني

مدرسة م الحداد إقليم: الحسيمةزاوية القناطر

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 32 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26008Uأشراف مصدق

706/09/17إقليم: الحسيمةاغزار عيسىإقليم: الحسيمةامكزن 35 زاوية سيدي عبد 06608Gأشرف الشمات

القادر

مزدوج

304/09/18إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: الحسيمةوعضية 20 إلتحاق بالزوجإكرام الحموشي 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

306/09/17إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: الحسيمةايت هشام 30 إلتحاق بالزوجإكرام معلي 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية 11 إقليم: الحسيمةازفزافن

يناير

107/09/05إقليم: الناضور 109 إلتحاق بالزوجآمال القباش 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/20إقليم: الحسيمةتطياشتإقليم: الحسيمةموية 11 مزدوجبني بشير18625Uأمل العامري

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةبلحك

ا

406/09/17إقليم: الحسيمة 29 إلتحاق بالزوجةأنور أصريحي 06592Pمزدوجبني عبد ا

304/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةبلحك 22 مزدوجشكران06558Cأولد العربي جواد

904/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gأيوب أعراقي

106/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 35 مزدوجبني جميل مكسولين06535Cابراهيم توريت
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1006/09/17إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةم/م كتامة 35 زاوية سيدي عبد 06610Jاسامة بنزيان

القادر

مزدوج

102/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجبني بونصر06796Lاشرف قشبال

802/09/20إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةتميانصت 14 مزدوجسيدي بوزينب06678Hاغزار فدوى

106/09/17إقليم: الحسيمةورسانإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 35 مزدوجزرقات06789Dالبقالي لوبنة

802/09/10إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةازرياحن 89 إلتحاق بالزوجالحنكاري سلوى 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةتزروت

شقران

706/09/17إقليم: الحسيمة 35 مزدوجشكران26534Rالحنكاري فكرية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحسيمةاولد احمد

شعيب

106/09/17إقليم: الناضور 36 إلتحاق بالزوجالزموري حسناء 12365Pمزدوجبوعرك

مدرسة م عبد الكريم إقليم: الحسيمةلحصن

الخطابي

1006/09/17إقليم: تطوان 37 إلتحاق بالزوجةالسعيدي م 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةتمشطت

تروكوت

106/09/17إقليم: الدريوش 36 إلتحاق بالزوجالسكاكي سهام 12648Xمزدوجاتروكوت

906/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةكلت 32 إلتحاق بالزوجةالطاوس ابراهيم 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

201/01/06إقليم: الحسيمةم الزرقطونيإقليم: الحسيمةمدرسة.كم-بني حذيفة 121 مزدوجامزورن )البلدية(06504Uالعاقل الفقيري

406/09/17إقليم: الحسيمةورسانإقليم: الحسيمةبني حسان 35 مزدوجزرقات06789Dالعربي الصالحي

802/09/21إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةامكزن 7 مزدوجبني بونصر06793Hالفزازي رشيد

902/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةامكزن 14 مزدوجبني بونصر06796Lالفضيلي  سعيد

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةتزروت 35 مزدوجبني جميل06541Jالمرزكيوي فرح

المدرسة الجماعاتية إقليم: الحسيمةوعضية

تروكوت

103/09/13إقليم: الدريوش 53 مزدوجاتروكوت12648Xالمسعودي الفوزي

704/09/19إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةالسواحل 21 مزدوجسيدي بوزينب06680Kالهام المرزكيوي
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202/09/21إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجكتامة06748Jاميمة دلوح

602/09/20إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةبني بشير 14 مزدوجبني جميل مكسولين18630Zاميمة لطرش

604/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني حسان 21 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gامين الحموتي

 مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: الحسيمةتيزي خطاب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 42 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20599Pامين بنبوعزا

214/02/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: الحسيمةبني بشير 43 مزدوجالعوامرة05747Wاومشرى م

المدرسة البتدائية علل إقليم: الحسيمةحمان الفطواكي

بن عبد ا

717/09/90إقليم: الناضور 138 إلتحاق بالزوجبنحمو آنسة 12279W)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/21إقليم: الحسيمةازغارإقليم: الحسيمةبني احمد 6 مزدوجكتامة18627Wبنصديق رضوان

1006/09/00إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: الحسيمةأحمد بوكماخ 40 مزدوجأيت واوردا07234Mبوعزة فوزي

115/02/17إقليم: تازةاللوزإقليم: الحسيمةدالية 44 إلتحاق بالزوجةبوكنوش حمزة 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الحسيمةشقران 39 إلتحاق بالزوجةتعباني عبد الحبيب 12652Bمزدوجاتروكوت

304/09/18إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةتزروت 19 إلتحاق بالزوجتميمونت أولد العربي 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

202/09/21إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةاركيون 7 مزدوجكتامة06742Cتوفيق العثماني

306/09/17إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةمازوز 35 إلتحاق بالزوجةجواد الدهشوري 06574Vمزدوجتيفروين

704/09/18إقليم: الحسيمةبوجنانإقليم: الحسيمةاسمار 19 إلتحاق بالزوجحرية بنعلي 06595Tمزدوجبني عبد ا

206/09/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةاسمار العلى 37 إلتحاق بالزوجةحسن العيادي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/20إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةبني بشير 14 إلتحاق بالزوجحسناء الدريسي 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

704/09/19إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةبني بشير 18 إلتحاق بالزوجحسناء الدامون 06791Fمزدوجزرقات

3



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: الحسيمةبني تيمان

سيدي عبد القادر

804/09/19إقليم: الحسيمة 15 إلتحاق بالزوجحسنية المرابط 26758J زاوية سيدي عبد

القادر

مزدوج

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين

انجرة

704/09/18 35 مزدوجأنجرة05472Xحسين حسني

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: الحسيمةايت الطيب

الفنيدق

906/09/17 36 مزدوجعليين05522Bحكيم بن علي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: الحسيمةم/م اساكن

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

804/09/19 18 إلتحاق بالزوجحكيمة اصلحيون 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

106/09/17إقليم: تازةتيزي وسلي المركزإقليم: الحسيمةبني عمارت 26 إلتحاق بالزوجحموتي ملك 16208Sمزدوجتيزي وسلي

504/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةبني بشير 28 مزدوجبني جميل06549Tحموش م

423/02/17إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: الحسيمةبني بوخلف 40 إلتحاق بالزوجحنان  الحمداوي 08223Mمزدوجمولي عبد ا

مدرسة م المكي إقليم: الحسيمةبلحك

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/10/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15292Wحياة علي

202/09/20إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةبني عياش 12 مزدوجبني بونصر06795Kخالد المصلوحي

1006/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 35 إلتحاق بالزوجدلوح كريمة 06638Pمزدوجامرابطن

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: الحسيمةايت القاضي

أصيل

128/02/17 39 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20083Dدنيا الهميص

902/09/20إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةموية 10 مزدوجبني جميل مكسولين18630Zدينا الزيزاوي

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: الحسيمةم/م اساكن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 29 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26779Gدينة اهراو

103/09/17إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: الحسيمةبني احمد 37 إلتحاق بالزوجربيعة الزياني 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

114/02/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة 46 مزدوجسيدي بوتميم18619Mرشيد السويط

406/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةموية 35 مزدوجبني جميل06541Jرشيد عبو

104/09/19إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 31 زاوية سيدي عبد 06610Jرضوان الجوهري

القادر

مزدوج
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102/09/21إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبني عياش 7 مزدوجاساكن06728Mرضوان العتابي

204/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني تيمان 19 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gرضوان قويع

804/09/19إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةامكزن 18 مزدوجبني بونصر06793Hزبير اليعقوبي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

بوتميم

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: الحسيمة

أصيل

304/09/18 30 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26905Uزروال كريمة

606/09/17إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةاركيون 35 إلتحاق بالزوجةزكرياء بنموسى 06525Sمزدوجسنادة

602/09/15إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةبينتي 43 إلتحاق بالزوجةزكرياء زريوحي 06650Cمزدوجلوطا

عمالة: طنجة - مدرسة 6 نونبر البتدائيةإقليم: الحسيمةتيزي خطاب

أصيل

206/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15187Gزليخة تجرت

إقليم: فحص - م/م حسانة البتدائيةإقليم: الحسيمةالسواحل

انجرة

104/09/18 38 مزدوجالقصر الصغير15306Lسعاد الخمليشي

504/09/19إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةامشحودن 24 إلتحاق بالزوجةسعيد افقير 06633Jمزدوجامرابطن

423/11/08إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةتماسينت2 73 إلتحاق بالزوجةسعيد بنحدو 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

104/09/18إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 مزدوجسيدي بوزينب06680Kسعيد لوقع

504/09/19إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةالسواحل 21 إلتحاق بالزوجسعيدة الزوبيري 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: الحسيمةم/م اساكن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15202Yسعيدة بودهان

مدرسة المام علي إقليم: الحسيمةتزوراخت العليا

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

322/03/17 39 الشرف  مغوغة 21180Wسعيدة شابيل

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةم/م كتامة 25 إلتحاق بالزوجةسفيان الحذيفي 06633Jمزدوجامرابطن

102/09/21إقليم: الدريوشم م النهضةإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 إلتحاق بالزوجةسفيان بوعلم 12601Wمزدوجاجرماواس

م/م سيدي علل الحاج إقليم: الحسيمةالسواحل

_فيفي

304/09/19إقليم: شفشاون 31 مزدوجفيفي06203Sسلوى ازليم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةبلحك 22 مزدوجشكران06558Cسليمان اشيونا

604/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةتطياشت 21 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gسماح الفردي

104/09/18إقليم: الدريوشم م النهضةإقليم: الحسيمةوعضية 23 إلتحاق بالزوجسمية أمنزو 12601Wمزدوجاجرماواس

502/09/20إقليم: القنيطرةالضريسةإقليم: الحسيمةمازوز 11 إلتحاق بالزوجسميرة أومزدو 11049Jمزدوجعرباوة

عمالة: طنجة - مدرسة الخير البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م اساكن

أصيل

406/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21700Lسميرة الشبيبي

813/02/17إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: الحسيمةبني عمارت 31 إلتحاق بالزوجسهام برنوصي 16539Bمزدوجكلدمان

104/09/18إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الحسيمةازيل 28 إلتحاق بالزوجشفعي نهاد 12652Bمزدوجاتروكوت

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الحسيمةالسواحل

الخضراء

404/09/18إقليم: الناضور 29 إلتحاق بالزوجشكيرة السرغيني 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةإقليم: الحسيمةموية

أصيل

204/09/18 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26573Hشيماء عنوق

102/09/21إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجبني بشير18623Sطارق اكرباح

602/09/21إقليم: الحسيمةاتوتإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجكتامة06752Nعبد الله الجعفرتي

المجموعة المدرسية إقليم: الحسيمةتطياشت

حجرة النحل

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 35 مزدوجحجر النحل15223Wعبد الحفيظ أكروح

113/02/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الحسيمةاريانن 43 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم الرائيس 12345T)مزدوجازغنغان )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 28 مزدوجاساكن06730Pعبد الحكيم العلوشي

502/09/21إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجعبد  الغاية السواحل06695Bعبد الرحمان الحلفاوي

602/09/21إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةاتوت 7 مزدوجكتامة06748Jعبد الرحمان الواعي

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: الحسيمةالسواحل 26 مزدوجتزكان06301Yعبد الرحيم أعتيق
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 مزدوجبني جميل مكسولين18630Zعبد الرحيم أفقير

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةورسان 42 مزدوجبني جميل06541Jعبد الصمد أعراب

102/09/21إقليم: الحسيمةم/م تغزوتإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجتاغزوت06772Kعبد الصمد الوردي

1002/09/20إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجاساكن06730Pعبد العزيز المرابطي

116/05/17إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 37 إلتحاق بالزوجةعبد الغاني زهرون 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

104/09/19إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةبرناص 21 مزدوجسيدي بوزينب06680Kعبد الغفور بلفقي

804/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 31 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vعبد الكريم الشيخي

604/09/18إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 إلتحاق بالزوجةعبد الكمال ريزقي 06633Jمزدوجامرابطن

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةمازوز 35 مزدوجبني جميل06541Jعبد اللطيف الزكريتي

411/02/08إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةبينتي 106 إلتحاق بالزوجةعبد ا الكرودي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/21إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةاركيون 7 مزدوجكتامة06748Jعبد المجيد المسطاني

406/09/17إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةامكزن 32 زاوية سيدي عبد 06610Jعبد المحسن الديني

القادر

مزدوج

102/09/21إقليم: الحسيمةاتوتإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجكتامة06752Nعبد المنعم بندحمان

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: الحسيمةتلرواق

انجرة

504/09/18 19 مزدوجالقصر الصغير15308Nعبد الوحيد العيادي

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةوادي محكم 23 مزدوجبني بونصر06796Lعثمان الحداد

102/09/20إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: الحسيمةبني عياش 14 إلتحاق بالزوجةعدنان الفلقي 16635Fمزدوجبني فراسن

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةكلت 35 مزدوجبني جميل06541Jعزيزة المرابط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gعصام اولد تهامي

106/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 35 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sعلوي بلغيتي سكينة

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار

أصيل

206/09/17 29 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gعلي أكوح

704/09/19إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتلغونت 21 مزدوجبني بونصر06795Kعلي اليوسفي

202/09/20إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةتلغونت 14 مزدوجبني بشير18623Sعمر اكرباح

402/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 مزدوجبني بونصر06796Lغزلن بوركب

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: الحسيمةوادي محكم

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 15 إلتحاق بالزوجغيثة اليعقوبي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

215/02/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةاريانن 43 إلتحاق بالزوجةفؤاد الطوكو 06646Yمزدوجلوطا

704/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةتلرواق 25 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vفؤاد با علي

1004/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبني احمد 21 إلتحاق بالزوجةفؤاد مرشوحي 06541Jمزدوجبني جميل

604/09/18إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةتلرواق 28 إلتحاق بالزوجةفاضل اغزار 06596Uمزدوجبني عبد ا

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةورسان 42 مزدوجبني جميل06541Jفاطمة الزهرة الموسكي

1016/09/97إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: الحسيمةامزورن 2 146 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kفاطمة بلحاج

604/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المطارإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 30 إلتحاق بالزوجفاطمة بوزمبو 25182W)مزدوجالناضور )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 35 مزدوجزرقات06791Fفاطمة درويش

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الحسيمةزاوية القناطر

بوتميم

206/09/17إقليم: الحسيمة 35 إلتحاق بالزوجفاطمة كورماز 27196Kمزدوجسيدي بوتميم

106/09/17إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: الحسيمةتمركالت 25 إلتحاق بالزوجفاطمة والقاضي 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - مدرسة الرشاد البتدائيةإقليم: الحسيمةالمنصف

أصيل

406/09/17 35 الشرف  مغوغة 15180Zفدوى اجداع

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الحسيمةبينتي 24 إلتحاق بالزوجفدوى الدويري 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

1004/09/18إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 زاوية سيدي عبد 06610Jفكري أقشيش

القادر

مزدوج

124/02/17إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: الحسيمةبينتي 40 إلتحاق بالزوجفوناس فاطمة 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 32 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sفيصل الكموني

104/09/18إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: الحسيمةاهارونن 2 18 إلتحاق بالزوجةكريم أكروح 12649Yمزدوجاتروكوت

602/09/20إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 مزدوجبني بشير06802Tكريمة الخطابي

504/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبني عياش 21 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vكريمة الراضور

506/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني عياش 35 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gكمال زهتان

102/09/21إقليم: الحسيمةم/م تبرانتإقليم: الحسيمةتلغونت 7 مزدوجبني بوشبت06756Tكملية الطلحاوي

302/09/21إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةالسواحل 7 مزدوجاساكن06730Pلطيفة بلحاج

804/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةالمنصف 21 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vماجدة الورياشي

104/09/19إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتلغونت 21 مزدوجبني بونصر06795Kمحسن الخمسي

104/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةتلغونت 28 مزدوجبني جميل06549Tم  أظهشور

704/09/18إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 إلتحاق بالزوجةم أزعوار 06633Jمزدوجامرابطن

704/09/18إقليم: الحسيمةتزروتإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 مزدوجسيدي بوزينب06680Kم أصريح

102/09/21إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gم احديدان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد العزيز إقليم: الحسيمةترجيست 2

بنشقرون

616/09/96إقليم: تطوان 132 مزدوجتطوان )البلدية(19286Mم الرغيوي

804/09/19إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةتلرواق 18 إلتحاق بالزوجةم الطاهري 06642Uمزدوجامرابطن

802/09/20إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةتلرواق 14 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gم العيادي

102/09/20إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجبني بونصر06793Hم المرابط

306/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةامكزن 35 مزدوجتيفروين06580Bم المعديوي

102/09/21إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 مزدوجبني بشير18623Sم الهاني

504/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 مزدوجبني جميل06549Tم الهمصي

116/09/93إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةأم البنين 126 مزدوجامزورن )البلدية(06505Vم الورديجي

202/09/21إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجاساكن06724Hم بدة

306/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةوعضية 42 مزدوجتيفروين06580Bم بلحاج

502/09/20إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةتطياشت 14 مزدوجسيدي بوزينب06678Hم بلوقي

706/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةوارك 26 إلتحاق بالزوجةم بنسعلي 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

302/09/21إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 7 مزدوجاساكن06730Pم سعيد املو

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةوعضية

ا

1004/09/18إقليم: الحسيمة 19 إلتحاق بالزوجةم محوت 06592Pمزدوجبني عبد ا

107/03/17إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: الحسيمةالحاج علي 39 إلتحاق بالزوجةم ملوك 27821P)مزدوجبركان )البلدية

1002/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني حسان 14 مزدوجبني بونصر06796Lمراد اليوسفي

804/09/18إقليم: الحسيمةشقرانإقليم: الحسيمةبني حسان 28 مزدوجشكران06552Wمريم ابن القاضي

10



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةمازوز 35 مزدوجبني جميل06541Jمريم الفقيري

عمالة: طنجة - مدرسة المستقبل البتدائيةإقليم: الحسيمةتيزي خطاب

أصيل

606/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20079Zمريم الورغي

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةاصوفيين

مرتشيكا

104/09/19إقليم: الناضور 20 إلتحاق بالزوجمريم بنزيان 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الحسيمةتلرواق 28 إلتحاق بالزوجمريم ترساني 22732Hمزدوجبوعرك

502/09/14إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةاهارونن 1 37 إلتحاق بالزوجةمسلم الطلحاوي 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةتلغونت 35 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vمصطفى الزموري

1002/09/21إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني احمد 7 مزدوجاساكن06724Hمصطفى طولز

101/01/17إقليم: تازةتاغلست المركزإقليم: الحسيمةبرناص 14 مزدوجتيزي وسلي16212Wمنير ابن القاضي

106/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةبني حسان 35 مزدوجتيفروين06580Bمنير العلوشي

404/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 21 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gموحوش م

506/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةامكزن 35 مزدوجبني عبد ا06599Xموسى الحمدوي

702/09/20إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةاركيون 14 مزدوجكتامة06742Cموسى الدويري

304/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةالمنصف 21 مزدوجمولي أحمد الشريف06712Vمينة اليعقوبي

404/09/18إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتميانصت 28 مزدوجبني بونصر06795Kنادية بوعياد

204/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةاركيون 28 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gنبيل بنموسى

إقليم: فحص - م/م امليش البتدائيةإقليم: الحسيمةالسواحل

انجرة

104/09/18 32 مزدوجالقصر الصغير15311Sنجيب ابوزيد

المدرسة الجماعاتية 

شقران

306/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمة 40 مزدوجتيفروين06575Wنجيح زيزاوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزميإقليم: الحسيمةازيل

الفنيدق

502/09/16 43 إلتحاق بالزوجةندير زيبوط 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

202/09/10إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 65 إلتحاق بالزوجةنعيم المرابط 06653Fمزدوجازمورن

302/09/20إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبني عياش 12 مزدوجبني بونصر06793Hنور الدين البوعيادي

302/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني عياش 14 مزدوجبني بونصر06796Lنور الدين كاهيني

104/09/19إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الحسيمةاولد احمد 21 إلتحاق بالزوجنورة ترساني 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: الحسيمةم/م اساكن

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 22 مزدوجالعوامة15289Tنوفل الدريسي

306/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةامكزن 35 مزدوجاربعاء تاوريرت06571Sنوفل بولقجار

802/09/21إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 مزدوجمولي أحمد الشريف06721Eهاجر زروالي

404/09/18إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةم/م تبرانت 28 إلتحاق بالزوجةهشام أفلح 06638Pمزدوجامرابطن

102/09/21إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبني عياش 7 مزدوجاساكن06728Mهشام المساوي

المدرسة البتدائية إقليم: الحسيمةدالية

الشريعة

106/09/17إقليم: الناضور 32 إلتحاق بالزوجةهشام فنيش 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 28 مزدوجاساكن06730Pوئام البركاني

407/09/04إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةابولي 104 إلتحاق بالزوجوئام البوجدايني 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

704/09/18إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: الحسيمةالبواب 33 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pوجدان السعداني

113/03/17إقليم: تازةاللوزإقليم: الحسيمةابولي 27 إلتحاق بالزوجوردة النحاس 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

1102/09/21إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: الحسيمةبرناص 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fوسيم الزيعمري

206/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 35 مزدوجمولي أحمد الشريف06718Bوفاء اكزناي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الحسيمةلحصن 37 إلتحاق بالزوجوفاء البوسلمي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الحسيمةامشحودن

بوطيب 2

106/09/17إقليم: الناضور 22 إلتحاق بالزوجوفاء الحبنوني 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

1004/09/18إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةبني عمارت 22 إلتحاق بالزوجياسمينة أحيذار 18633Cمزدوجسنادة

مدرسة عبد ا بن إقليم: الحسيمةموية

الصديق البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/03/17 53 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15296Aياسين الخري

202/09/21إقليم: الحسيمةكتامة كمإقليم: الحسيمةاسول 7 مزدوجكتامة27503Uيوسف اكومي

406/09/17إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةكلت 39 مزدوجبني جميل مكسولين18630Zيوسف الحداد

206/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةبني تيمان 42 مزدوجتيفروين06575Wيوسف اليخلوفي

102/09/20إقليم: الحسيمةم/م بني حديفةإقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتية 14 نعمأنس الزياني 06614Nالمازيغيةبني حذيفة

102/09/20إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةازمورن 9 نعمالحاجي الياس 06502S)المازيغيةامزورن )البلدية

102/09/21إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة 17 نعمجهاد بوداهم 25963Vالمازيغيةرواضي

102/09/16إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةامزورن 2 46 نعمحسن أفلي 06653Fالمازيغيةازمورن

إقليم: فحص -  م/م لكديوة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

انجرة

202/09/20 24 مزدوجأنجرة05478D  اولد بن عجيبة أسماء

602/09/20إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م اسوكا 24 مزدوجبني ليت05552J  كوثر أحرادة

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة

702/09/20 15 إلتحاق بالزوج أمينة العلمي 05462Lمزدوجأنجرة

إقليم: فحص - م/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة

انجرة

502/09/20 24 مزدوجتغرامت05543Z ابراهيم الهبشو اليازجي

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م اسوكا 35 مزدوجبني صالح06179R احمد المزرتي

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م اسوكا

_بوزطاط

606/09/17إقليم: شفشاون 36 مزدوجباب تازة06171G اسماعيل كنبور
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

821/02/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 43 مزدوجالساحل05944K الستوتي ياسين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م مواس

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284V الكويسي اسماء

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م اسوكا

_المودين

702/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجبني صالح06182U رشيد العبودي

202/09/20إقليم: شفشاونم/م لمعاصراإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 مزدوجبني أحمد  الشرقية06069W فاطمة الزهراء بوحسينة

504/09/19إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاونم/م اسوكا 21 إلتحاق بالزوج نجية الهربوج 05621Jمزدوجازل

606/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 39 مزدوجباب تازة06160Vأبو بكر العياش

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان

انجرة

802/09/20 24 مزدوجالبحراويين15300Eإحسان الحداد

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 35 مزدوجباب برد06006Cإحسان المكوثي

904/09/19إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 21 مزدوجعين بيضاء06364Sأحلم صوفي

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

برد

304/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجباب برد25794Lأحمد بلهادي

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

802/09/20إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاون 24 مزدوجتاسيفت06303Aأحمد بنطيب

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجاسطيحة06288Jأحمد بوزيد

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

306/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 42 مزدوجالدردارة06219Jإدريس التيال

104/09/19إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 15 مزدوجبني سعيد05640Eإدريس الخراز

116/09/96إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: شفشاونم/م أمكري 181 مزدوجشفشاون )البلدية(24161Lإدريس الستيتو

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار

_سبت أسيفان

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06254Xأديبة أحايك

502/09/21إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 إلتحاق بالزوجأرفود لوبنة 05449Xمزدوجعين لحصن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش

انجرة

604/09/19 18 مزدوجتغرامت05550Gأسامة الخياط

102/09/20إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م زدمت 24 مزدوجامتار27294Sأسماء أحناش

804/09/18إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م أولسن 38 مزدوجلغدير06240Gأسماء العلمي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

مدرسة سيدي قاسم إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/21 8 إلتحاق بالزوجأسماء براهاج 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة بني سعيد إقليم: شفشاونم/م تسكالة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/18 38 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pأسماء بوراهي

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجأسماء بوزيد 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل

1004/09/18 32 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gإسماعيل شكنان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 25 مزدوجتانقوب20573Lأشرف بلوراق

706/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م دكالة 32 مزدوجبني دركول06195Hأشرف ريان

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

906/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاون 26 مزدوجبني دركول06195Hأشرف علو

م/م احمد الراشدي 

_مشات

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاون

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجةأعكشا م 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

202/09/21إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م لهرى 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06070Xإكرام الركلوي

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مواس

انجرة

1002/09/20 21 مزدوجالقصر الصغير15308Nألطاف فشتالي

 مدرسة ابن حنبل إقليم: شفشاونم/م تلنداوود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 36 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15197Tإلياس الريفي

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

1004/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاون 20 إلتحاق بالزوجأم كلثوم الطريبقي 05615Cمزدوجزيتون

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lأمال البقالي اليسفي

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 35 مزدوجباب تازة06172Hأمال ريان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م يوسف التليدي إقليم: شفشاونم/م كرداد

_تنقوب

206/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجتانقوب06224Pأمرين عبد الله

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

102/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاون 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sآمنة المودن

عمالة: طنجة - المجموعة المدرسية الزوةإقليم: شفشاونم/م تازخت

أصيل

902/09/20 14 مزدوجالمنزلة15245Vأميمة الطويل

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجأميمة المهندق 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م لهرى 7 إلتحاق بالزوجأميمة بويحيى 06094Yمزدوجواد ملحة

502/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 مزدوجالخروب05605Sأمين الصغيار

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

202/09/20إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاون 14 إلتحاق بالزوجأمينة فرحان 06217Gمزدوجالدردارة

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

202/09/21إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاون 7 مزدوجمقريصات06345Wأناس الخياطي

104/09/19إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 21 إلتحاق بالزوجةأنس الركالة 05588Yمزدوجالسحتريين

1002/09/21إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجريصانة الجنوبية05974Tأنس العمري

106/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م بني م 42 مزدوجالدردارة06217Gأنس النحال

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م النعيمة

العليين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

302/09/20 15 إلتحاق بالزوجإنصاف الشاكري 26014Aمزدوجعليين

إقليم: فحص - م/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة

1002/09/20 24 مزدوجأنجرة05479Eإنصاف غازي

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

_بوزطاط

106/09/17إقليم: شفشاون 36 مزدوجباب تازة06171Gأنوار بناصر

المدرسة  الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م ترزات

اوزكان

102/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجووزكان27595Uأنيسة العبدلوي

406/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار 43 مزدوجزينات05628Sأنيسة الفرداوس

102/09/21إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني سميح18834Wأنيسة زروق
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب

انجرة

704/09/19 28 مزدوجأنجرة05472Xآيت خويا ياسين

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

عمالة: طنجة - مدرسة المعرفة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجإيمان أركاني 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م تغسوان 14 مزدوجبني صالح06177Nإيمان البقاش

706/09/17إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 26 إلتحاق بالزوجإيمان عوينتي 05634Yمزدوجدار بني قريش

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

402/09/21إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06094Yأيمن بنعمر

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إقوران

انجرة

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجةأيوب الخلوف 05472Xمزدوجأنجرة

702/09/21إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجبني بوزرة06276Wأيوب الرحموني

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاونم/م اصفارن

_لمدينة

602/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06010Gأيوب بسام

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

بوحلو

702/09/21إقليم: شفشاون 17 مزدوجبني سلمان06246Nابراهيم الهنداز

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/20 21 مزدوجحجر النحل24284Vابراهيم ايرير

202/09/21إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 مزدوجالواد05579Nابن عبد الوهاب احسان

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

104/09/19إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاون 18 إلتحاق بالزوجاجلل الهراس 19632Nمزدوجالواد

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

_الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 26 إلتحاق بالزوجاحبراش      حنان 06132Pمزدوجمتيوة

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

أصيل

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجاحسان اقموم 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

402/09/20إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاون 11 مزدوجبني بوزرة06281Bاحسان طيو

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

702/09/21إقليم: الحسيمةداليةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني عمارت06693Zاحمد الوالي

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/19 18 مزدوجسبت الزينات15250Aادريس ابن الهادي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م متاع

تازة

304/09/18إقليم: شفشاون 22 إلتحاق بالزوجادريسية الهباج 06158Tمزدوجباب تازة

  مدرسة الخلص إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 28 الشرف  مغوغة 25435Wارحيمو الكنبور

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/18إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م بني بشار 28 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tارحيمو برهون

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجارحيمو بروحو 27597W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاونم/م إموكان

السقاط

202/09/21إقليم: وزان 17 مزدوجمقريصات06348Zاسمهان العلوني

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م بني عشير

تازة

906/09/17إقليم: شفشاون 32 إلتحاق بالزوجاعزاير لبنى 26310Xمزدوجباب تازة

1006/09/17عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 38 إلتحاق بالزوجالشهب ليلى 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات

انجرة

104/09/19 25 مزدوجاجوامعة26348Nالمين أولد بن عياد

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

806/09/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاون 32 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tالبقالي عبد الكريم

مدرسة خديجة أم إقليم: شفشاونم/م دكالة

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

206/09/17 32 إلتحاق بالزوجالبقالي كريمة 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

انجرة

302/09/20 24 مزدوجتغرامت05546Cالبياط إيمان

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات

انجرة

104/09/19 31 مزدوجاجوامعة26348Nالتاغي جهان

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

106/09/17 29 مزدوجالبحراويين15300Eالجباري م صالح

المدرسة  الجماعاتية بني إقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

أحمد الشرقية

206/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجبني أحمد  الشرقية27293Rالحجي عبد العزيز

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني بشار

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/20 14 مزدوجحد الغربية15265Sالحسن بوجا

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أزغار

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/21 17 مزدوجسبت الزينات15250Aالحسنية الشهابي

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

أصيل

304/09/18 38 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26571Fالحسوني  م
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/21إقليم: الحسيمةكلتإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 مزدوجبني جميل مكسولين06539Gالحسين أقسميو

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاونم/م أغبال

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15282Kالحسين مرصو

202/09/09إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 93 إلتحاق بالزوجةالحمدوشى     سعد 27257Bمزدوجزيتون

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

_الملحة

702/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجواد ملحة06091Vالخاذر مراد

102/09/21إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17 مزدوجبني ليت05554Lالخراز فردوس

202/09/21إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 17 مزدوجبني ليت05553Kالخمال أسماء

704/09/19إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م إقوران 31 مزدوجزاوية سيدي قاسم05646Lالروميساء حرور

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

105/09/03إقليم: شفشاون 115 إلتحاق بالزوجالزباخ نجوى 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: شفشاونم/م إجافن

الفنيدق

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجةالزبير الفريهمات 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار

دركول

904/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجبني دركول06186Yالزبير بشكارن

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

الفنيدق

1102/09/21 10 إلتحاق بالزوجالزهرة المقدم 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةإقليم: شفشاونمدرسة باب السوق

أصيل

506/09/01 99 إلتحاق بالزوجالزهرة تلغي 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 23 إلتحاق بالزوجالسطي وفاء 06286Gمزدوجاسطيحة

416/09/97إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: شفشاونم/م القلعة 181 مزدوجتطوان )البلدية(05417Mالسطي يوسف

303/09/13إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 65 مزدوجسيدي علل التازي11084Xالسلفاتي لمياء

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

انجرة

404/09/19 28 مزدوجأنجرة05472Xالشريك يسرى

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاون 23 مزدوجباب برد06019Sالشيخي رضوان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م أزغار 45 مزدوجباب تازة06159Uالضعيفي م

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

602/09/21إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاون 7 مزدوجتزكان06301Yالطيبي ابراهيم

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م بني يجل

تازة

306/09/17إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجالعبودي فائزة 06158Tمزدوجباب تازة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م اصفارن 35 مزدوجلغدير06240Gالعزوزي جهاد

302/09/21إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 مزدوجتاسيفت06310Hالعسري هناء

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاون 13 إلتحاق بالزوجةالعلمي المرابطي 06303Aمزدوجتاسيفت

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م اسوكا

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 29 مزدوجبني بوزرة06274Uالعلمي عبدالمومن

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق

706/09/17 43 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fالعلوش المختار

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 45 مزدوجباب تازة06159Uالغريب أسماء

216/09/94إقليم: تطوانمدرسة ابن زيدونإقليم: شفشاونم/م دار أقوباع 195 مزدوجتطوان )البلدية(05386Dالغيلني عبد السلم

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

706/09/17 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zالفرون احسان

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اسوكا

انجرة

802/09/21 17 مزدوجتغرامت05550Gالقلعي مريم

406/09/17إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م بني يجل 45 مزدوجباب تازة06159Uالقليعي فوزية

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284Vالكريسي عائشة

602/09/21إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م لهرى 7 إلتحاق بالزوجةالمختار بلقاضي 05449Xمزدوجعين لحصن

م/م عبد الرحمان إقليم: شفشاونم/م تيمارت

الصحراوي _ تلوان

104/09/18إقليم: شفشاون 19 مزدوجبني أحمد  الشرقية06078Fالمرابط مراد

المدرسة  الجماعاتية بني 

سميح

206/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاون 22 مزدوجامتار27294Sالمصطفى أحرميم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

402/09/21إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاون 17 مزدوجبني ليت05557Pالمنصوري وسيمة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

704/09/18إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاون 22 مزدوجبني يدر05591Bالمهدي العاقل

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاونم/م القلعة

الشاذلي للتعليم الصيل

116/09/99إقليم: شفشاون 175 مزدوجشفشاون )البلدية(06423Fالمودن عبد العزيز

م/م احمد الراشدي 

_مشات

م/م  صف التراولة إقليم: شفشاون

المركزية

502/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجتطفت05806Kالنالي يوسف

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق

606/09/17 27 إلتحاق بالزوجةالنمري عبد العزيز 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

402/09/21إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 7 إلتحاق بالزوجالهام اظهشور 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاونم/م تسكالة

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15282Kالهام السداتي

المجموعة المدرسية خندق إقليم: شفشاونم/م أزغار

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

1202/09/21 17 مزدوجدار الشاوي15238Mالهام زهير

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 مزدوجاسطيحة18866Fامال بن علي

إقليم: فحص -  م/م لكديوة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إشرحان

انجرة

202/09/20 24 مزدوجأنجرة05478Dامتيو سميرة

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284Vامنية بن محجوب

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م اسوكا

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة

704/09/19 31 مزدوجتغرامت26902Rامنيول مريم

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

_المنصورة

102/09/21إقليم: شفشاون 17 مزدوجالمنصورة06073Aانتصار الفحصي

المدرسة  الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م ترزات

اوزكان

104/09/19إقليم: شفشاون 21 مزدوجووزكان27595Uانس بن صالح

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: شفشاون

الفنيدق

106/02/17 43 إلتحاق بالزوجانصاف الحليمي 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين

_بوزطاط

806/09/17إقليم: شفشاون 38 مزدوجباب تازة06171Gانصاف الشطون

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

مدرسة مولي علي إقليم: شفشاون

النوازلي

517/02/17إقليم: شفشاون 44 إلتحاق بالزوجانصاف القلعي 06000W)مزدوجشفشاون )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

مجموعة مدارس القاضي إقليم: شفشاون

عياض

102/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجقلعة بوقرة06378Gانوار بوشلوش

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

202/09/21إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rانور الخليعي

206/09/17إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 33 إلتحاق بالزوجاولد بن موسى ياسمين 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

206/09/17إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 35 إلتحاق بالزوجايمان المراني 16572Mمزدوجبني لنث

302/09/21إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 مزدوجأولد علي منصور24431Eايمان الحميوي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lايمان الدراوي

702/09/21إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 مزدوجالخروب05605Sايمان بنحليمة

702/09/21إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 مزدوجابغاغزة05603Pايمان عيسى

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

402/09/21 8 إلتحاق بالزوجايمان لخطيب 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_الملحة

702/09/20إقليم: شفشاون 11 مزدوجواد ملحة06091Vبدر الدين الزبخ

1202/09/21إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eبدر الدين السعودي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lبدرية امرزكيوي

مدرسة خالد مشبال إقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 22 إلتحاق بالزوجبربش وفاء 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م اسوكا 17 مزدوجبني بوزرة06281Bبرهون ايمان

704/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م أولسن 31 مزدوجالحمراء05563Wبسمة السوسي

802/09/21إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 8 إلتحاق بالزوجبشرى أبجيج 05938Dمزدوجالساحل

406/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 35 مزدوجتلمبوط06311Jبشرى أزماط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 21 إلتحاق بالزوجبشرى الحموداني 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إقوران

انجرة

902/09/20 24 مزدوجتغرامت05546Cبشرى السنوسي

1102/09/21إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 مزدوجالخروب05607Uبشرى الغلم

106/09/17إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 35 إلتحاق بالزوجبشرى غديدو 04717Bمزدوجلعوينات

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق

106/09/17 31 إلتحاق بالزوجبشرى مخلف 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكانإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجأيونان06035Jبلل أورفاط

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

202/09/20إقليم: شفشاونم/م أزغار موسىإقليم: شفشاون 14 مزدوجامتار06102Gبلل الجحيري

102/09/21إقليم: الحسيمةازيلإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجاساكن06730Pبلل الرحموني

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

أصيل

106/09/17 36 الشرف  مغوغة 15179Yبلل الكوطيط

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: شفشاونم/م تلتفراط

الفنيدق

902/09/20 14 إلتحاق بالزوجةبلل برو 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

806/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م القوب 26 مزدوجبني دركول06195Hبلل لمراوي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/21إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاون 7 مزدوجزومي06379Hبلل ورقي

مدرسة م شكري إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 18 إلتحاق بالزوجبن لحسن نجلء 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

402/09/20إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 15 إلتحاق بالزوجبنحميمو بسماء 06167Cمزدوجباب تازة

مجموعة مدارس إقليم: شفشاونم/م أولسن

المرينيين

506/09/17إقليم: وزان 45 مزدوجعين بيضاء06361Nبنعيز م

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kبوبزة عادل

1202/09/21إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yبوبس م
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: شفشاونم/م ولمسة

الفنيدق

1102/09/21 8 إلتحاق بالزوجبوذغية خولة 05521Aمزدوجعليين

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاونم/م احمداشن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجبوشرى صنديدة 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أولد إقليم: شفشاونم/م دار منات

الطيب المركز

205/09/11عمالة: فاس 83 إلتحاق بالزوجتاسر امينة 01959Dمزدوجأولد الطيب

702/09/21إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجاسطيحة06290Lتوفيق بنيزيد

102/09/21إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 إلتحاق بالزوجةجلل أركتوت 05636Aمزدوجبني سعيد

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

_فيفي

604/09/19إقليم: شفشاون 15 مزدوجفيفي06203Sجمال الهنداوي

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود

أصيل

206/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26906Vجهاد المرابط

1002/09/21إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م بني يجل 17 مزدوجبني ليت05557Pجهان قلوش

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

المدرسة  الجماعاتية بني إقليم: شفشاون

أحمد الشرقية

106/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجبني أحمد  الشرقية27293Rجواد الخربوقي

704/09/18إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 28 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tجواد الشلي

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م ترزات

الفنيدق

106/09/17 39 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hجواد الكروت

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م أزغار موسى 35 مزدوجامتار27294Sجيهان اعماروش

المدرسة البتدائية المعتمد إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

بن عباد

106/09/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجحادة  هواري 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م أزغار 33 مزدوجبني دركول06188Aحبيبة علمي

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

902/09/21إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاون 7 مزدوجالواد19632Nحسن أحمبمد

مدرسة الفريحيين إقليم: شفشاونم/م القوب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/17 45 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hحسن الحناش

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني فغلوم06200Nحسناء الفرياخ

24



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

602/09/21إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاون 10 إلتحاق بالزوجحسناء املل 05486Mمزدوجسوق القديم

402/09/21إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م احمداشن 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sحسناء عياد

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

بوحلو

1002/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06246Nحسني الخمليشي

102/09/21إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م دكالة 7 مزدوجالخروب05607Uحسين أزكاغن

م/م يوسف التليدي إقليم: شفشاونم/م كرداد

_تنقوب

406/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجتانقوب06224Pحفصة المقدم

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

914/02/17إقليم: شفشاون 42 إلتحاق بالزوجحفيظة الحساني 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

706/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م مواس 35 مزدوجبني دركول06191Dحفيظة الرحموني

المدرسة  الجماعاتية 

اوزكان

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

602/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15308Nحفيظة لزعار

402/09/21إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م تسكالة 7 مزدوجمقريصات06345Wحكيم الزكاري

م/م ابن خلدون _سوق إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب

الحد

802/09/20إقليم: شفشاون 13 إلتحاق بالزوجحكيمة حياتي 06235Bمزدوجلغدير

مدرسة عين العسل إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 24 مزدوجكزناية )البلدية(15218Rحليمة باجي

504/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 28 مزدوجبني دركول06188Aحمزة ابن خجو

702/09/20إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 14 مزدوجبني ليت05554Lحمزة السعيدي

402/09/21إقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجةإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجأونانة15045Cحمزة معرفي

502/09/21إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجالواد19632Nحميد المرابط

302/09/21إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م أولسن 7 مزدوجبني صالح06177Nحميدة الوهابي

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاون

_بوزطاط

506/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجباب تازة06171Gحنان أشطوط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات

انجرة

1004/09/19 31 مزدوجأنجرة05472Xحنان أولد العياشي

802/09/20إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م تغسوان 24 مزدوجبني يدر05591Bحنان بنعيسى

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/21 17 مزدوجسبت الزينات15250Aحنان عبدا

مدرسة م الحداد إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/21 7 إلتحاق بالزوجحنان فريطط 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: شفشاونم/م تفزة 35 إلتحاق بالزوجحنان لغرياد 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م تلنداوود

_بواحمد

102/09/21إقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجحورية ساهل 06274Uمزدوجبني بوزرة

802/09/21إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 7 إلتحاق بالزوجحياة المرابط 06159Uمزدوجباب تازة

902/09/20إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م ترزات 14 مزدوجمقريصات06345Wخالد القنبوعي

802/09/21إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 مزدوجواد ملحة06094Yختام برهون

مجموعة مدارس عبد ا إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

كنون

206/09/17إقليم: وزان 45 مزدوجاسجن20563Aخدوج الدقيوق

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 مزدوجاسطيحة06288Jخديجة اشحيتان

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284Vخديجة اعطوش

102/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م إحجامن 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sخديجة الرنبوق

مدرسة م الحداد إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 40 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26008Uخديجة الزنطار

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

رسون

906/09/17إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجخديجة الغازي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م يوسف التليدي إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب

_تنقوب

106/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجتانقوب06224Pخديجة المرابط

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاونم/م النعيمة

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

802/09/21 9 إلتحاق بالزوجخديجة دركال 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

انجرة

302/09/20 24 مزدوجاجوامعة05458Gخديجة طجا

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق

906/09/17 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fخديجة فيدون

1202/09/16إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 17 مزدوجتامشاشاط19395Fخديجة لحميدي الدريسي

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن

انجرة

502/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15308Nخلود  اغزيل

  مدرسة الشريف إقليم: شفشاونم/م احمداشن

الدريسي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/21 7 إلتحاق بالزوجخلود الزوجال 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

502/09/21 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uخلود السعدي

602/09/21إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجسيدي بوصبر15092Dخليد البوشتي

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

102/09/20إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاون 11 مزدوجبني سلمان06247Pخليصة خيرون

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

802/09/21إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجخولة بركمان 06240Gمزدوجلغدير

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م تلتفراط

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة

502/09/20 24 مزدوجتغرامت26902Rخولة مهدي

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: شفشاون

بطوطة

306/09/17عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجدحمان سعيدة 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

1002/09/21إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م تازخت 7 إلتحاق بالزوجدينا بنحمزة 05484Kمزدوجسوق القديم

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجمتيوة26486Nذكرى مشعال

م/م احمد الراشدي 

_مشات

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاون 45 مزدوجالحمراء05566Zراضية البحديدي

عمالة: طنجة - المجموعة المدرسية الزوةإقليم: شفشاونم/م بني بشار

أصيل

902/09/20 14 مزدوجالمنزلة15245Vرباب حمودان

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م أملوك

_أمطراس

1002/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني دركول06248Rرجاء البقالي

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15202Yرجاء الحضري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م زدمت 28 مزدوجتانقوب21040Uرجاء الغنامي

المجموعة المدرسية خندق إقليم: شفشاونم/م إموكان

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجدار الشاوي15238Mرجاء بوتزنت

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

الفنيدق

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجرحمة موجود 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م الناليين

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

402/09/21 8 إلتحاق بالزوجرحمة وردي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

102/09/20إقليم: شفشاونم/م أزغار موسىإقليم: شفشاون 14 مزدوجامتار06102Gرشيد بوشنياطة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 35 مزدوجباب تازة06172Hرشيدة أولد بن قاسم

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل

306/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20083Dرشيدة تفرستان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

1202/09/21 17 مزدوجتغرامت05550Gرشيدة رزوق

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكانإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجأيونان06035Jرضا تلوطو

504/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 19 مزدوجامتار27294Sرضوان البقالي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني فغلوم06199Mرضوان بوذياب

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

506/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاون 42 مزدوجباب تازة06170Fرضوان زروق

302/09/20إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 13 إلتحاق بالزوجريان فاطمة الزهراء 06314Mمزدوجتلمبوط

المدرسة  الجماعاتية بني إقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

أحمد الشرقية

106/09/17إقليم: شفشاون 36 مزدوجبني أحمد  الشرقية27293Rزاهرة الحضري

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

202/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني صالح06182Uزكريا الحسوني

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_المودين

504/09/19إقليم: شفشاون 15 مزدوجبني صالح06182Uزكرياء الخنوس

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1102/09/21إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fزكرياء برباش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاون 21 مزدوجتانقوب06229Vزكرياء هاني

806/09/17إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاونم/م اصفارن 35 مزدوجالواد05575Jزكوط الحسن

804/09/19إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م مختار 21 مزدوجبني يدر05594Eزهير أبجمة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

الرويف

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/19 21 مزدوجسبت الزينات15252Cزيد اعبابو

م/م ازغار بني تليد _  إقليم: شفشاونم/م توارشت

أزغار

206/09/17إقليم: شفشاون 33 مزدوجتانقوب06231Xزيطان سعيد

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

1102/09/20إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني ليت05554Lزينب أصبان

305/09/11عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: شفشاونم/م بني زيد 69 سيدي بوقنادل 27575Xزينب الخاتمي

)البلدية(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

الفنيدق

402/09/20 15 إلتحاق بالزوجزينب المايي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/18 18 مزدوجسبت الزينات15250Aزينب الموزع

مدرسة سيدي قاسم إقليم: شفشاونم/م تازخت

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجزينب مسن 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

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

الفنيدق

402/09/21 10 إلتحاق بالزوجسارة أودار 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

102/09/20إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني عروس05875Kسارة النادي

إقليم: فحص -  م/م لكديوة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات

انجرة

304/09/19 31 مزدوجأنجرة05478Dسارة بلحسن

م/م احمد الراشدي 

_مشات

314/02/17عمالة: الرباطم بن  يوسفإقليم: شفشاون 44 إلتحاق بالزوجسارة جوهر 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/21إقليم: الحوزالخروعإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 إلتحاق بالزوجسارة خياري 03744Uمزدوجاغواطيم

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن

تازة

806/09/17إقليم: شفشاون 32 إلتحاق بالزوجسارة عياد 26310Xمزدوجباب تازة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليدإقليم: شفشاون

 - تمارة

402/09/10 83 إلتحاق بالزوجسامية الجيدي 01316E)مزدوجتمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م اصفارن

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284Vسامية العمري

المدرسة  الجماعاتية 

اوزكان

مجموعة مدارس إقليم: شفشاون

الخوارزمي

502/09/20إقليم: وزان 14 مزدوجسيدي بوصبر15086Xسامية بنعشى

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

115/09/05إقليم: شفشاونمدرسة القدسإقليم: شفشاون 82 إلتحاق بالزوجسرور فاطمة الزهراء 05994P)مزدوجشفشاون )البلدية

702/09/21إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م القوارين 17 مزدوجبني سعيد05640Eسعاد  حمودان

مدرسة سيدي أحمد بن إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 19 إلتحاق بالزوجسعاد أزماط 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م أناري 17 مزدوجبني ليت05557Pسعاد العواد

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م مواس

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/20 24 مزدوجالعوامة15288Sسعاد القسطيط

المدرسة الجماعاتية 

الجبهة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق

206/09/17 40 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hسعاد المنصوري

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 45 مزدوجبني فغلوم06200Nسعاد بن يحيى

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

مدرسة سيدي أحمد إقليم: شفشاون

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

306/09/17 49 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zسعيد الريفي

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م دكالة

انجرة

604/09/18 22 مزدوجتغرامت05546Cسعيد السطي

104/09/19إقليم: شفشاونم/م لمعاصراإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 مزدوجبني أحمد  الشرقية06069Wسعيد المعيدلي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م أغرمالكإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجمتيوة21986Xسعيد امعضي

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النعيمة

أصيل

902/09/21 7 إلتحاق بالزوجسعيدة حميشو 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م اصفارن

_بوكامل

1002/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجأيونان06031Eسفيان البردعي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lسفيان الدراوي

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 19 مزدوجحجر النحل24284Vسفيان الزرقي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م تلمزالة

_أمطراس

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني دركول06248Rسفيان بن عبد ا

602/09/21إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجباب برد06023Wسفيان بنحمزة

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م احمداشن

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/20 14 مزدوجحد الغربية15265Sسفيان عياد

806/09/17إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 35 إلتحاق بالزوجسكينة أعريم 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

1002/09/21إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 17 مزدوجبني سعيد05640Eسكينة اخريبش

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

802/09/21إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني بوزرة06283Dسكينة السطي

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: شفشاونم/م تاسيفت

سيدي قاسم

920/02/17إقليم: تطوان 49 مزدوجزاوية سيدي قاسم27591Pسكينة بن رضوان

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

الفنيدق

502/09/21 8 إلتحاق بالزوجسكينة مرماد 05521Aمزدوجعليين

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: شفشاون

سيدي قاسم

404/09/19إقليم: تطوان 19 إلتحاق بالزوجسلمى الخراز 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

102/09/20إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 11 إلتحاق بالزوجسلوى أبو حريف 06299Wمزدوجتزكان

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

أصيل

213/02/17 37 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26375Tسلوى العز

مجموعة مدارس طارق إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

بن زياد

202/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجسيدي بوصبر15088Zسلوى كريط

102/09/10إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: شفشاونم/م بني زيد 63 إلتحاق بالزوجةسليمان إلياس 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

502/09/21 9 إلتحاق بالزوجسليمة اسماعيلي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

606/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 35 مزدوجباب تازة06172Hسمياء بن تحايكت

مدرسة م المكي إقليم: شفشاونم/م بني هليل

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/18 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15292Wسمية أولد بن علي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 مزدوجباب برد06008Eسمية مهرير
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاونم/م أغبال

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/20 14 مزدوجسيدي اليمني15282Kسمير الدراع

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

المجموعة المدرسية الحد إقليم: شفشاون

القديم

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/20 14 مزدوجحد الغربية15260Lسميرة العلوي

902/09/20إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م أ مول 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05652Tسميرة المؤدن

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

مجموعة مدارس المام إقليم: شفشاون

الغزالي

602/09/21إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجسميرة بعنان 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاونم/م أملوك

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1202/09/21 7 مزدوجسيدي اليمني15282Kسميرة بلحاج

102/09/21إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م إقوران 7 مزدوجبني سميح18834Wسناء السلمي

702/09/21إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17 مزدوجالخروب05605Sسناء الشولي

906/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م تفزة 35 مزدوجلغدير06240Gسهام السدراتي

عمالة: طنجة - مدرسة التقدم البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار

أصيل

202/09/21 9 إلتحاق بالزوجسهام الفقيه 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

1102/09/21إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 17 مزدوجأولد علي منصور24431Eسهيلة السليماني

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م الواديين

تازة

404/09/18إقليم: شفشاون 28 إلتحاق بالزوجسهيلة بن عمران 26310Xمزدوجباب تازة

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 45 مزدوجباب برد06006Cسوسن الغازي

102/09/14إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 21 مزدوجتزكان06295Sسيدي م دودار

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

_الملحة

702/09/20إقليم: شفشاون 11 مزدوجواد ملحة06091Vشدى شقرون

702/09/21إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجازغيرة15074Jشراف الشاوي

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م لهرى

_الملحة

402/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vشرف ميمد

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ترزات

انجرة

302/09/20 24 مزدوجالقصر المجاز05538Uشفيعة  يخلف
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 35 مزدوجبني بوزرة06283Dشقرون عبد ا

802/09/21إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م الناليين 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yشيماء أغبالو

302/09/21إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاونم/م أولسن 7 إلتحاق بالزوجشيماء الجبار 05574Hمزدوجالواد

402/09/21إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م مواس 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yشيماء الزكري

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/20 24 مزدوجالعوامة15288Sشيماء الزكريتي

1002/09/21إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م مواس 17 مزدوجالمنصورة06080Hشيماء العبوتي

102/09/21إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 17 مزدوجبني سعيد05638Cشيماء القجبال

802/09/20إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 12 إلتحاق بالزوجشيماء الكموني 06167Cمزدوجباب تازة

802/09/20إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م أناري 14 إلتحاق بالزوجشيماء ايزم 05484Kمزدوجسوق القديم

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

1002/09/21إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجشيماء بن عبد العالي 05602Nمزدوجابغاغزة

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م إزلجام

برد

202/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد25794Lشيماء بودراعو

302/09/20إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 إلتحاق بالزوجشيماء حمود 05484Kمزدوجسوق القديم

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

602/09/21إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجشيماء عمري 05449Xمزدوجعين لحصن

902/09/20إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 24 مزدوجبني حرشن05496Yشيماء معزوز

 مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: شفشاونم/م تلنداوود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 42 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20082Cصابير المامون

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي

انجرة

804/09/19 31 مزدوجأنجرة05472Xصباح أشفاي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م تازخت 7 إلتحاق بالزوجصباح الخواجة 06200Nمزدوجبني فغلوم
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شفشاون

الرومي

906/09/17عمالة: فاس 33 إلتحاق بالزوجصفاء أحيان 25062R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

  مدرسة الطبراني إقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

214/02/17 39 إلتحاق بالزوجصفاء الطريبق 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

الفنيدق

502/09/15 53 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fصفاء الغبالي

إقليم: فحص -  م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب

انجرة

304/09/19 25 مزدوجاجوامعة05457Fصفاء المدني

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

النفيس

1004/09/18إقليم: تطوان 22 إلتحاق بالزوجصفاء ريان 27256Aمزدوجالسحتريين

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06015Mصفاءالسقال

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م بني بشار

_المودين

802/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجبني صالح06182Uصهيب اجبار

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاون

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/18 22 مزدوجسيدي اليمني15285Nضحى اليماني

706/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م بني م 15 مزدوجتانقوب21040Uطارق اخناتة

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م نودارت

_الملحة

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vطارق الحداد

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: شفشاون 7 مزدوجسوق القلة05773Zطارق الزرهوني

102/09/20إقليم: شفشاونم/م الناليينإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار 21 مزدوجامتار06108Nعادل اشوارف

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاون

السقاط

204/09/19إقليم: وزان 18 مزدوجمقريصات06348Zعادل الجوهري

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

804/09/18إقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علويإقليم: شفشاون 28 مزدوجأيونان06026Zعادل عبدون

1102/09/21إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yعادل فلحي

502/09/20إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م تازخت 24 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pعادلة اعبكريما

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت

أصيل

222/02/17 43 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26375Tعبد الله العمراني
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م القوب

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 37 إلتحاق بالزوجةعبد الله بن علو 06158Tمزدوجباب تازة

مجموعة مدارس ماء إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

العينين

106/09/17إقليم: وزان 42 مزدوجقلعة بوقرة06375Dعبد الجليل الراضي

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

_المنصورة

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجالمنصورة06073Aعبد الحفيظ الهيدور

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

904/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 22 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم بتغراصا 06219Jمزدوجالدردارة

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م بوعباد السفلى إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

506/09/17 35 مزدوجالقصر المجاز19941Zعبد الرحيم  الغول

602/09/20إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 مزدوجبني بوزرة06283Dعبد الرحيم حدة

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

102/09/21إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06110Rعبد الرحيم شراط

102/09/21إقليم: شفشاونم/م إقورانإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجبني سميح06128Kعبد السلم أجنان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 23 إلتحاق بالزوجةعبد السلم بلحاج 06160Vمزدوجباب تازة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

عمالة: طنجة - المدرسة الجماعاتية الهارإقليم: شفشاون

أصيل

902/09/20 14 مزدوجالمنزلة15243Tعبد الصادق فايزة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م لمعاصراإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06069Wعبد الصمد الشويخ

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م أغبال

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل

1302/09/20 14 مزدوجحد الغربية15265Sعبد الصمد الفرحي

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 45 مزدوجباب تازة06172Hعبد العالي البكاري

304/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م تازخت 31 مزدوجالحمراء05563Wعبد العالي بالمعلم

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 36 مزدوجبني بوزرة06274Uعبد العالي بوزيد

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق

113/02/17 49 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hعبد العظيم الغريب

202/09/20إقليم: شفشاونم/م أزغار موسىإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 مزدوجامتار06102Gعبد الغني الغماتي

35



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

902/09/21إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزيةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني عروس05880Rعبد الفتاح الدمي

506/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 42 مزدوجبني قلة15011Rعبد الفتاح عمومي

مدرسة خديجة أم إقليم: شفشاونم/م إموكان

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/20 14 إلتحاق بالزوجةعبد الكريم أهجطان 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق

306/09/17 40 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hعبد الكريم التاطو

1002/09/21إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 7 مزدوجتزكان06301Yعبد الكريم الحياني

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

302/09/21إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاون 7 مزدوجتاسيفت06310Hعبد الكريم عياد

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاون

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/20 11 مزدوجسيدي اليمني15282Kعبد اللطيف الجشين

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

306/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاون 45 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kعبد ا الحداد

1002/09/21إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 مزدوجاسطيحة06290Lعبد ا المشودي

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاونم/م ترينيس

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/20 11 مزدوجسيدي اليمني15285Nعبد ا حسني

مدرسة بني سعيد إقليم: شفشاونم/م تسكالة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/18 38 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pعبد الماك جابر

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

202/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15313Uعبد المالك المرابط

المدرسة  الجماعاتية بني إقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

أحمد الشرقية

104/09/18إقليم: شفشاون 26 مزدوجبني أحمد  الشرقية27293Rعبد المالك خيى

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاونم/م بني بشار

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1202/09/20 14 مزدوجسيدي اليمني15285Nعبد المنعم الزنطاري

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: شفشاونم/م القوارينإقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06133Rعبد المنعم القلطي

104/09/18إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 25 مزدوجزومي06404Kعبد المنعم حمزة

606/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م بني غفار 29 مزدوجتاسيفت06303Aعبد المولى حمود
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

406/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 45 مزدوجتزكان06299Wعبد الناجي الفوقي

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

502/09/21إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاون 7 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sعبد الناصر الحداد

302/09/21إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجاسطيحة06290Lعبد النور أزجل

المدرسة  الجماعاتية 

اوزكان

702/09/20إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني سلمان06247Pعبدالحق بن عياد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الناليينإقليم: شفشاونم/م الشرافات 39 مزدوجامتار06108Nعبدالدايم  خلدي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 25 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rعبدالسلم دحمان

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

206/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاون 32 مزدوجالواد05572Fعبدالصمد المليلي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 مزدوجبني سميح18834Wعبدالمجيد مشعال

106/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م دكالة 42 مزدوجباب تازة06160Vعبدالوهاب المليلي

المدرسة الجماعاتية دار إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

بن قريش

204/09/18إقليم: تطوان 22 إلتحاق بالزوجعبير البوقمحي 27590Nمزدوجدار بني قريش

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

أصيل

502/09/21 7 إلتحاق بالزوجعبير بن منصور 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الرشاد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

أصيل

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجعتيقة زيدون 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م جنان النيش

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 33 مزدوجبني بوزرة06274Uعثمان افوزار

102/09/20إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: شفشاونم/م ترينيس 21 مزدوجبني سعيد05637Bعثمان بنقاسم

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/21إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاون 17 مزدوجمقريصات06345Wعثمان علك

406/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م بني م 32 مزدوجالواد05572Fعدنان البقديدي

202/09/20إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 مزدوجزومي06379Hعدنان الذهبي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: شفشاونم/م أساكيإقليم: شفشاونم/م تمريخت 7 مزدوجبني رزين06118Zعدنان النادي

1002/09/14إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 49 مزدوجالحمراء05561Uعذرون سمير

المدرسة  الجماعاتية بني إقليم: شفشاونم/م لمعاصرا

أحمد الشرقية

114/02/17إقليم: شفشاون 34 مزدوجبني أحمد  الشرقية27293Rعز الدين العساوي

402/09/21إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 إلتحاق بالزوجعزت الشنتوفي 21312Pمزدوجالسحتريين

104/09/19إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م أ مول 21 إلتحاق بالزوجعزوز حياة 06314Mمزدوجتلمبوط

المدرسة البتدائية أبو بكر إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الصديق

106/09/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجةعزيز السمر 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 مزدوجبني سلمان06247Pعزيزة أخنداف

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق

828/02/17 43 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fعزيزة بن شبتيت

102/09/20إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 مزدوجسيدي بوصبر15092Dعصام العمراوي

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: شفشاونم/م المصلى

أصيل

406/09/17 29 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26906Vعصام بلمين

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

206/09/17إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاون 35 مزدوجالواد05575Jعصام خيرون

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس 201 مزدوجتطوان )البلدية(05410Eعطيف حجاجي

202/09/20إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م اصفارن 14 مزدوجبني صالح06177Nعلء الدين ابن حمدة

806/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 29 مزدوجتانقوب21040Uعلي الرندي

مدرسة المام علي إقليم: شفشاونم/م أعرقوب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 32 الشرف  مغوغة 21180Wعلي الريفي

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/21إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبنإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجبني منصور06264Hعماد ارزيكن

602/09/21إقليم: شفشاونم/م الناليينإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 مزدوجامتار06108Nعماد الريفي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عبد إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجةعماد الملحي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 مزدوجبني فغلوم06200Nعماد المودن

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/21إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاون 7 مزدوجزومي06383Mعماد الهوير

إقليم: فحص - م/م أمراح الدبان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر

انجرة

1104/09/19 18 مزدوجتغرامت05549Fعماد بادو

204/09/19إقليم: شفشاونم/م لمعاصراإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 مزدوجبني أحمد  الشرقية06069Wعمر البقالي

506/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م بني عشير 42 مزدوجزينات05625Nعمر البقديدي

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

202/09/21إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 7 مزدوجفيفي06204Tعمر العزابي

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاون

دركول

1006/09/17إقليم: شفشاون 32 مزدوجبني دركول06186Yعمر النبخوت

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار

انجرة

1004/09/18 25 مزدوجاجوامعة26348Nعمر اولد عمر

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06287Hعيسى الشلق

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/20 24 مزدوجالعوامة15288Sغزلن اقليدو

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15285Nغزلن املل

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

المجموعة المدرسية خندق إقليم: شفشاون

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 17 مزدوجدار الشاوي15238Mغزلن اوراراي

102/09/21إقليم: وزانمدرسة أنوالإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 8 إلتحاق بالزوجغزلن خلدي 06007Dمزدوجزومي

مدرسة سيدي اليماني إقليم: شفشاونم/م تغسوان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 14 مزدوجسيدي اليمني15212Jغيتة سحان

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

802/09/21إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاون 7 مزدوجباب برد06019Sفؤاد العباس

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م المصلى

تازة

304/09/18إقليم: شفشاون 27 إلتحاق بالزوجفاطمة أبزيك 06158Tمزدوجباب تازة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/21إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 إلتحاق بالزوجفاطمة أمعيك 21304Fمزدوجالسحتريين

406/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م الشرافات 36 مزدوجتزكان06299Wفاطمة اقروني

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

101/01/10 89 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01826Jفاطمة الحاجي

إقليم: فحص - م/م أنوينويش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

انجرة

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الحجامي 15297Bمزدوجالبحراويين

206/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 35 مزدوجتانقوب21040Uفاطمة الزنان

 المدرسة البتدائية المير إقليم: شفشاونم/م تازخت

مولي عبد ا

1002/09/21إقليم: طانطان 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أكريم 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

402/09/21إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م تازخت 7 مزدوجتاسيفت06305Cفاطمة الزهراء اعلشا

مدرسة عين العسل إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/20 24 مزدوجكزناية )البلدية(15218Rفاطمة الزهراء الحمزاوي

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاون

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/20 14 مزدوجسيدي اليمني15285Nفاطمة الزهراء العبدي

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

أصيل

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الغمري 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

202/09/20إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني حرشن05498Aفاطمة الزهراء امزيرك

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاون

الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 35 مزدوجمتيوة26486Nفاطمة الزهراء حمي

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م تازخت

بوحلو

702/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06246Nفاطمة الزهراء عبادي

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

انجرة

702/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15308Nفاطمة الزهرة شقرون

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م الواديين

دركول

504/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجبني دركول06186Yفاطمة الشارف

802/09/20إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 إلتحاق بالزوجفاطمة العلوني 21304Fمزدوجالسحتريين

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

504/09/18إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاون 28 مزدوجتانقوب21040Uفاطمة الغنامي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

1002/09/20 24 مزدوجتغرامت05550Gفاطمة الوالي

104/09/19إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 31 مزدوجباب برد06006Cفاطمة انقيطي

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل

113/02/17 36 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26375Tفاطمة برهون

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 14 مزدوجتزكان06301Yفاطمة بن عياد

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

أصيل

302/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بنعلي 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م دهار الخروب إقليم: شفشاون

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

902/09/20 24 مزدوجالقصر المجاز05539Vفاطمة تحايت

102/09/21إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 مزدوجمقريصات06345Wفاطمة عبيد

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lفاطمة كربيع

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

الفنيدق

105/09/17 39 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hفتيحة البقالي

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

206/09/17إقليم: شفشاونمدرسة السيدة الحرةإقليم: شفشاون 38 إلتحاق بالزوجفتيحة الشيحي 06002Y)مزدوجشفشاون )البلدية

102/09/21إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م تيمارت 17 مزدوجباب برد06015Mفدوي الجباري

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

المدرسة البتدائية عبد إقليم: شفشاون

اللـه الشفشاوني

902/09/20إقليم: تطوان 15 إلتحاق بالزوجفدوى بضه 05585Vمزدوجالسحتريين

إقليم: فحص -  م/م لكديوة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إقوران

انجرة

302/09/20 24 مزدوجأنجرة05478Dفدوى بقلو

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 مزدوجتاسيفت06305Cفرح البقالي

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجفرح المريبطي 26310Xمزدوجباب تازة

802/09/20إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 24 مزدوجبني حرشن05503Fفرح اليدري قروان

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر

أصيل

304/09/18 32 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gفرح ميمون
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

106/09/17إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شفشاون 26 إلتحاق بالزوجفريدة العاقبي 15062Wمزدوجتروال

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

306/09/17إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجفوزية اعزاير 06218Hمزدوجالدردارة

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 35 مزدوجباب برد06006Cفوزية الكرتي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م إقوران 7 مزدوجبني سميح18834Wفوزية امعيشو

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: شفشاون

بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة

1002/09/20 14 إلتحاق بالزوجقمر المساوي 05462Lمزدوجأنجرة

إقليم: فحص - م/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك

انجرة

602/09/21 17 مزدوجتغرامت05550Gكريم الصروخ

504/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 28 مزدوجبني دركول06188Aكريم بن خجو

502/09/20إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 مزدوجبني يدر19947Fكريم جعفر

902/09/20إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م تيمارت 24 مزدوجبني حرشن05496Yكريمة الزيتوني

1002/09/21إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 17 مزدوجبني يدر19947Fكريمة العبودي

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق

914/02/17 49 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hكريمة بوراس

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاون

الفنيدق

415/09/05 87 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aكنون م

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار

_الجبهة

210/10/17إقليم: شفشاون 32 مزدوجمتيوة06132Pلبنى الخالدي

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

المدرسة الجماعاتية ابي إقليم: شفشاون

الحسن الشاذلي

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

206/09/17 35 مزدوجبليونش27852Yلبنى الدراوي

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

بوعيشة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15285Nلبنى العمارتي

204/09/18إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 13 إلتحاق بالزوجلبنى المجدوبي 06314Mمزدوجتلمبوط

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م القوب

الفنيدق

416/02/17 53 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hلبنى النقلي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/20إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 24 مزدوجبني فغلوم06200Nلبنى باعزة

مدرسة خالد مشبال إقليم: شفشاونم/م تفزة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 35 الشرف  مغوغة 15294Yلبنى بقالي

)المقاطعة(

مزدوج

115/09/05إقليم: شفشاونمدرسة السيدة الحرةإقليم: شفشاونم/م بني زيد 94 إلتحاق بالزوجلبنى صبار 06002Y)مزدوجشفشاون )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: شفشاونم/م ترزات

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجةلحبيب فارسي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/20إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 24 مزدوجبني صالح06179Rلمياء ابن حمدة

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

عمالة: طنجة - مدرسة الرشاد البتدائيةإقليم: شفشاون

أصيل

706/09/17 35 الشرف  مغوغة 15180Zلمياء السعيدي

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 20 إلتحاق بالزوجليلى أمين 06160Vمزدوجباب تازة

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م تغسوان

_الملحة

502/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vليلى أولد بنموسى

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

106/09/17إقليم: شفشاون 35 إلتحاق بالزوجليلى البقالي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

404/09/19إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: شفشاون 15 إلتحاق بالزوجليلى بغلل 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

1002/09/21 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uليلى تحايكت

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

606/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 35 مزدوجباب تازة06172Hليلى كريمة بن قاسم

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار

_أمطراس

302/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني دركول06248Rليلى مرحوم

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق

206/09/17 40 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hليلى مشحيدان

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

الفنيدق

404/09/18 26 إلتحاق بالزوجمحاسن سكاجة 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م أبو بكر الصديق إقليم: شفشاونم/م أناري

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجةمحسن البوفراحي 05470Vمزدوجأنجرة

م/م الهادي امغوس إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

_تكموت

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06134Sمحسن الخلنجي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

804/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاون 21 مزدوجبني ليت05557Pمحسن الزكري

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15202Yمحسن السباعي

مدرسة 18 نونبر إقليم: شفشاونم/م تفزة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 15 إلتحاق بالزوجةم  اللذهي 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م اصفارن 28 مزدوجباب برد06015Mم أحيان

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

402/09/20إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاون 14 مزدوجبني يدر19947Fم أزواي

عمالة: طنجة - مدرسة الرحمة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

أصيل

802/09/21 7 إلتحاق بالزوجةم أسعيد 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 35 مزدوجلغدير06240Gم أعكي

206/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 35 مزدوجتانقوب21040Uم أغللو

102/09/20إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: شفشاونم/م بني غفار 21 مزدوجبني عروس05875Kم أنوار طاهير

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 11 مزدوجبني فغلوم06200Nم أهلل

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 11 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم أولدها

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان

الفنيدق

306/09/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fم ابن شبتيت

مدرسة عبد الخالق إقليم: شفشاونم/م بني عشير

الطريس

116/09/04إقليم: شفشاون 149 مزدوجشفشاون )البلدية(05999Vم ابن عبود

م/م إبراهيم الروداني - إقليم: شفشاونم/م تلريحان

بوحنين

102/09/21إقليم: شفشاون 17 مزدوجمتيوة06136Uم ابن عبود

206/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 45 مزدوجزينات05625Nم اخشيو

104/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاونم/م أزغار موسى 25 مزدوجامتار27294Sم ارثمي

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م أساكي

_أمطراس

602/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني دركول06248Rم الشهب
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م بني غفار 18 مزدوجابغاغزة05597Hم السماعيلي

606/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 39 مزدوجباب تازة06170Fم البروزي

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

704/09/19إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاون 28 مزدوجالحمراء05563Wم البقالي

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

202/09/21إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 7 مزدوجفيفي06204Tم البقالي القاسمي

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

306/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 35 مزدوجزينات05628Sم الحداد

504/09/19إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: شفشاونم/م بني غفار 18 إلتحاق بالزوجةم الخشين 05634Yمزدوجدار بني قريش

مجموعة مدارس م إقليم: شفشاونم/م أغبال

العربي المساري

202/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجزومي06400Fم الدسولي

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الفنيدق

504/09/18 37 مزدوجعليين05522Bم الريفي

104/09/19إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 15 مزدوجبني أحمد  الغربية06082Kم الزيتوني

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/21 17 مزدوجسبت الزينات15250Aم السبياع

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاون

_الملحة

702/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجواد ملحة06091Vم العلمي

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم الغوال

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م أساكي

_الملحة

204/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجواد ملحة06091Vم المرابط

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

م/م إبراهيم الروداني - إقليم: شفشاون

بوحنين

202/09/20إقليم: شفشاون 11 مزدوجمتيوة06136Uم المرابط

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاون

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15282Kم المش

104/09/18إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 32 مزدوجالساحل05938Dم الهبطي

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: شفشاونم/م القوارينإقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06133Rم امطيشن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1102/09/21إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجأولد علي منصور05581Rم امهاوش

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاون 45 مزدوجبني حرشن05495Xم بدان

م/م خندق الزرارع إقليم: شفشاونم/م أناري

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

402/09/21 17 مزدوجالقصر الصغير15313Uم برورة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: شفشاون 7 مزدوجاساكن06724Hم بكور

102/09/20إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: شفشاونم/م بني غفار 21 مزدوجبني سعيد05637Bم بوجمعة

504/09/19إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 مزدوجمقريصات06353Eم دراعو

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني بشار

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/20 14 مزدوجدار الشاوي15235Jم ربيع الراضي

302/09/21إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 مزدوجباب برد06008Eم رضا بلوطة

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

_فيفي

904/09/18إقليم: شفشاون 22 مزدوجفيفي06203Sم زيطان

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م تفزة

الفنيدق

306/09/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hم سعيد العذيلة

602/09/20إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م بني هليل 11 مزدوجتزكان06301Yم شريف

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

702/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاون 14 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sم شيشي

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

515/02/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاون 49 مزدوجالواد05574Hم عاطف البقالي

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

204/09/18 22 مزدوجالبحراويين15300Eم عزوز

102/09/20إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 11 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rم عزوز

إقليم: فحص - م/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن

انجرة

304/09/19 18 مزدوجالقصر الصغير15308Nم عولى

المدرسة  الجماعاتية بني 

سميح

123/10/17إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: شفشاون 31 إلتحاق بالزوجةم غربوي 12796H)مزدوجتنغير )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/20إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sم كريم عميمي

مدرسة سيدي اليماني إقليم: شفشاونم/م بني غفار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/20 11 مزدوجسيدي اليمني15212Jم لهبوب

مدرسة صلح الدين إقليم: شفشاونم/م تارغة

اليوبي

606/09/17إقليم: مولي يعقوب 30 إلتحاق بالزوجةم مشروح 26736Kمزدوجعين الشقف

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إقوران

انجرة

804/09/18 22 مزدوجالبحراويين15300Eم نهاري

902/09/21إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجتاسيفت06305Cم ياسين الوهابي

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م بني بشار 35 مزدوجلغدير06240Gمحمود الجيدي

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

مدرسة المام علي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/12 70 الشرف  مغوغة 21180Wمخلوف ام كلثوم

)المقاطعة(

مزدوج

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجةمراد الكواني 15843Vمزدوجعين معطوف

702/09/20إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 14 مزدوجبني صالح06179Rمراد بن ميمون

م/م يوسف التليدي 

_تنقوب

303/09/13إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: شفشاون 52 إلتحاق بالزوجمرتبط صفاء 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

402/09/20إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 11 مزدوجبني صالح06177Nمروة السميري

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م دكالة

الفنيدق

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجمريم أزكار 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

602/09/21إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 مزدوجتانقوب06229Vمريم أولد بنموسى

102/09/20إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lمريم أولد عبد الرحمان

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 مزدوجاسطيحة18866Fمريم اخليفة

104/09/19إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 21 مزدوجالخروب05605Sمريم البقالي

102/09/20إقليم: شفشاونم/م الناليينإقليم: شفشاونم/م متاع 11 إلتحاق بالزوجمريم الحمداني التغزوتي 06108Nمزدوجامتار
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

702/09/21إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م تيمارت 7 إلتحاق بالزوجمريم العليتي 05486Mمزدوجسوق القديم

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

الفنيدق

1006/09/17 27 إلتحاق بالزوجمريم اللحيح 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة مولي يوسف إقليم: شفشاونم/م أعرقوب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26331Vمريم المغراوي

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة السيدة الحرةإقليم: شفشاونم/م بني زيد 37 إلتحاق بالزوجمريم بو راهي 06002Y)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م يوسف التليدي إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب

_تنقوب

206/09/17إقليم: شفشاون 39 مزدوجتانقوب06224Pمصطفى اسعيد

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجةمصطفى اعراص 05462Lمزدوجأنجرة

602/09/20إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 21 مزدوجبني صالح06179Rمصطفى العمراني

102/09/21إقليم: وزانم م الشرفاءإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجقلعة بوقرة06371Zمعاد ادحيمني

206/09/17إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 35 إلتحاق بالزوجملك أفاسي 06166Bمزدوجالدردارة

602/09/21إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 مزدوجبني يدر05594Eمليكة جمعون

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م بني يجل

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/21 17 مزدوجسبت الزينات15250Aمنال العميري

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق

306/09/17 55 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fمناهل استيتو

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

202/09/21إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06087Rمنصف البرني

402/09/20إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 مزدوجتانقوب06229Vمنصف بن خجو

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م أزغار 35 مزدوجبني دركول06188Aمنصور أمغار

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري

أصيل

904/09/19 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gمنعم النية

804/09/19إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م بني م 28 مزدوجبني دركول06195Hمنى البوقمحي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1106/09/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية سيبويهإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 35 إلتحاق بالزوجمنى المرابط 02030F جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 إلتحاق بالزوجمنية الصبان 06383Mمزدوجزومي

مدرسة القرطبي 2 إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 32 إلتحاق بالزوجةمنير العياش 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة القرطبي 2 إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 32 إلتحاق بالزوجةمنير حجاج 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/18إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م الواديين 38 مزدوجالحمراء05566Zمهدية الشعيبي

102/09/10إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: شفشاونم/م القلعة 77 مزدوجمقام الطلبة11485Hميلود العبدلوي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 9 إلتحاق بالزوجنادية الشهب 06170Fمزدوجباب تازة

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

106/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاون 45 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kنادية الحدادي

1002/09/20إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م مختار 24 مزدوجالخروب05605Sنادية شوقي

304/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م اسوكا 31 مزدوجابغاغزة05596Gنازك القلعي

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

802/09/21إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: شفشاون 7 مزدوجتروال15063Xنافع عباسي

114/03/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 36 مزدوجتزكان06299Wناهد التونسي فرحات

المدرسة الجماعاتية باب 

برد

مدرسة المام علي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 40 الشرف  مغوغة 21180Wنبيل استيتو

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م تغسوان

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/09/21 8 إلتحاق بالزوجةنبيل السوسي البكراني 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

عمالة: طنجة - المجموعة المدرسية الزوةإقليم: شفشاون

أصيل

502/09/21 7 مزدوجالمنزلة15245Vنبيلة العبودي

202/09/21إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 17 مزدوجمقريصات06353Eنبيهة البطروجي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 مزدوجبني فغلوم06199Mنجوى بوذياب
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/21إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 مزدوجتاسيفت06305Cنجوى عياد

1002/09/21إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م مواس 7 مزدوجتانقوب06229Vنجية الوحماني

المدرسة الجماعاتية إقليم: شفشاونم/م مواس

موسى بن نصير

إقليم: فحص - 

انجرة

502/09/20 24 مزدوجتغرامت26902Rنجيمة اليعقوبي

904/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م بني م 22 مزدوجبني صالح06179Rندى الجبار

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

1002/09/21إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاون 8 إلتحاق بالزوجنرجس بنفارس 05602Nمزدوجابغاغزة

إقليم: فحص - م/م الدشيشة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار

انجرة

304/09/19 31 مزدوجتغرامت05542Yنرمين بنعيسى

302/09/21إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 إلتحاق بالزوجنزهة العثماني 06353Eمزدوجمقريصات

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م تازخت

الرملة

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجنزيهة الحسناوي 15235Jمزدوجدار الشاوي

706/09/17إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: شفشاونم/م مواس 35 إلتحاق بالزوجنسرين البردعي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م تيمارت 7 مزدوجبني أحمد  الغربية06083Lنسرين العيدي

عمالة: طنجة - المدرسة الجماعاتية الهارإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

أصيل

1102/09/20 14 مزدوجالمنزلة15243Tنسرين القاسمي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

إقليم: فحص - م/م اكنوان البتدائيةإقليم: شفشاون

انجرة

502/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15315Wنصيرة أحكان

502/09/21إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م أناري 7 إلتحاق بالزوجنصيرة المجاوي 21304Fمزدوجالسحتريين

عمالة: طنجة - المدرسة الجماعاتية الهارإقليم: شفشاونم/م أزغار

أصيل

902/09/20 14 مزدوجالمنزلة15243Tنصيرة دادا

1102/09/21إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م القوارين 17 مزدوجالخروب05605Sنعيمة  كركيش

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

1202/09/20إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاون 24 مزدوجالواد05579Nنعيمة أحناش

إقليم: فحص - م/م عين بوخلفة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلتفراط

انجرة

1002/09/20 24 مزدوجتغرامت05551Hنعيمة البزونة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/02إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: شفشاونم/م بني زيد 86 إلتحاق بالزوجنعيمة الغفولي 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م ابن خلدون _سوق إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

الحد

404/09/19إقليم: شفشاون 18 إلتحاق بالزوجنهاد العسالي 06235Bمزدوجلغدير

504/09/19إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م أولسن 21 مزدوجالواد05579Nنهاد بوكير

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاونم/م تفزة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

706/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26779Gنهى بنتابت

702/09/21إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 7 إلتحاق بالزوجنهيلة احدوشن 06191Dمزدوجبني دركول

202/09/20إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونم/م زدمت 24 مزدوجبني حرشن05498Aنواعم الدرداكي

مدرسة مولي علي بن إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة

راشد

101/01/10إقليم: شفشاون 85 إلتحاق بالزوجنوال  التزاني 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_بني يرزين

902/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06207Wنوال اعنناز

102/09/21إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م إقوران 7 مزدوجبني سميح18834Wنوال البازي

104/09/18إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 28 إلتحاق بالزوجةنور الدين العافية 05527Gمزدوجصدينة

102/09/21إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجتانقوب06229Vنور الدين زيطان

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

المجموعة المدرسية خندق إقليم: شفشاون

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

1302/09/21 17 مزدوجدار الشاوي15238Mنورة الخياط

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

1102/09/21إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: شفشاون 7 مزدوجعبد  الغاية السواحل06695Bنورة القدوري

302/09/21إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17 مزدوجتانقوب21040Uنورة بحرو

مدرسة أبو بكر اللمتوني إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجنورة بنحساين 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م النعيمة

الفنيدق

402/09/21 7 إلتحاق بالزوجنورة زرفان 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26779Gنورة مصباح
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م احمداشن

_الملحة

1004/09/18إقليم: شفشاون 28 مزدوجواد ملحة06091Vنورية العبودي

816/02/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاونم/م القوب 53 مزدوجالواد05571Eهاجر الجيدي

902/09/20إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م متاع 11 إلتحاق بالزوجهاجر المصباحي 05484Kمزدوجسوق القديم

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

رسون

906/09/17إقليم: شفشاون 37 إلتحاق بالزوجهاجر بولقجار 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

إقليم: فحص - م/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

انجرة

902/09/20 24 مزدوجأنجرة05479Eهاجر حسون

مدرسة عبد الهادي إقليم: شفشاونم/م أولسن

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجهاجر ريان 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/19إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 21 إلتحاق بالزوجهاجر فوزي المراني 06159Uمزدوجباب تازة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

702/09/21إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 7 إلتحاق بالزوجهدى الوزاني التهامي 05449Xمزدوجعين لحصن

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م احمداشن

الفنيدق

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجهدى يعكوبي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

804/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 28 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sهشام التاغي

804/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 25 مزدوجتانقوب20573Lهشام الكحيل

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م إجافن

_بواحمد

104/09/18إقليم: شفشاون 25 إلتحاق بالزوجةهشام المرابط 06274Uمزدوجبني بوزرة

 مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 34 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20599Pهشام الورياكلي

المجموعة المدرسية أولد إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/20 14 مزدوجسيدي اليمني15282Kهناء احسان

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونم/م توارشت

الفنيدق

306/09/17 42 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fهناء التاجري

106/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م متاع 45 مزدوجالحمراء05561Uهناء الشيخ

1002/09/20إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: شفشاونم/م إزلجام 24 مزدوجبني سعيد05639Dهناء فزاكة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م إحجامن 31 مزدوجزاوية سيدي قاسم05651Sهنيدة أشفران

مدرسة بني سعيد إقليم: شفشاونم/م بني صدرات

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 25 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pهيبة البقالي

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاون

_الملحة

702/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجواد ملحة06091Vهيثم الحولني

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م بني م

_المودين

102/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجبني صالح06182Uوئام  السعيدي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاون

_المضيق

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجبني رزين06109Pوجدان بوكرينة

1202/09/21إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 مزدوجأولد علي منصور24432Fوداد الهدراشي

1004/09/19إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 مزدوجبني ليت05552Jوديع الشريقي

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م أولسن

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1102/09/21 8 إلتحاق بالزوجوسام بنعلي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

102/09/21إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجباب برد06015Mوسيمة القريشي

102/09/21إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 مزدوجاسطيحة18866Fوصال الشهدي

902/09/21إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م أساكي 11 إلتحاق بالزوجوفاء البكاري 05625Nمزدوجزينات

602/09/21إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 مزدوجعين بيضاء06364Sوفاء مزين

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان

_بني يرزين

702/09/20إقليم: شفشاون 11 مزدوجفيفي06207Wوليد بن خجو

مدرسة بني سعيد إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/01/10 84 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pوهبي سناء

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

902/09/21إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاون 7 مزدوجالواد05579Nياسر الخشين

م/م ابو عنان المريني 

_اتازا

202/09/21إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاون 7 مزدوجاسطيحة06290Lياسمين العلوي

802/09/20إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 مزدوجبني صالح06177Nياسمين حيون
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

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

الفنيدق

204/09/19 31 مزدوجبليونش05440Mياسين أحاسوس

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

802/09/20إقليم: شفشاون 14 مزدوجفيفي06203Sياسين أحيان

305/09/11عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: شفشاونم/م بني زيد 69 سيدي بوقنادل 27575Xياسين أعفور

)البلدية(

مزدوج

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

102/09/21إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاون 7 مزدوجتاسيفت06305Cياسين أغربي

م/م احمد باحنيني 

_اجواون

مجموعة مدارس م إقليم: شفشاون

شكري

802/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجازغيرة15071Fياسين اصخيري

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

102/09/21إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاون 7 مزدوجمقريصات06345Wياسين البقالي

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

1006/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاون 33 مزدوجالواد05572Fياسين المعتصم

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الواديين

انجرة

205/09/17 39 مزدوجاجوامعة05458Gياسين النورتي

302/09/21إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجاسطيحة06290Lياسين فخراوي

602/09/20إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 11 مزدوجالساحل05946Mياسين مغلز

م/م الحسن اليلصوتي إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس

_تارية

702/09/20إقليم: شفشاون 17 إلتحاق بالزوجةياسين نايت سليمان 06211Aمزدوجالدردارة

مدرسة ابن سعيد المغربي إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجيسرى الحبيبي 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1102/09/21إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاون 17 مزدوجزاوية سيدي قاسم05657Yيسرى الطالبي

502/09/21إقليم: شفشاونم/م بني زيدإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 9 إلتحاق بالزوجيسرى الهللي 06159Uمزدوجباب تازة

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

702/09/20إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاون 24 مزدوجبني ليت05552Jيسرى سليمان

104/09/19إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 21 مزدوجالخروب05605Sيمنة مرون

إقليم: فحص - م/م عين بوخلفة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل

انجرة

504/09/19 21 مزدوجتغرامت05551Hيوسف أبحمان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/21إقليم: شفشاونم/م لمعاصراإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 مزدوجبني أحمد  الشرقية06069Wيوسف اطريطحة

402/09/20إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 11 إلتحاق بالزوجةيوسف البوجاعدي 16624Uمزدوجغياتة الغربية

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 32 مزدوجالعوامة15289Tيوسف البويفراحي

506/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 33 مزدوجبني دركول06188Aيوسف الجشين

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاونم/م ترزات

البريدية

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/20 14 مزدوجحد الغربية15262Nيوسف العبيوي

404/09/18إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م مختار 22 مزدوجتانقوب06229Vيوسف العمارتي

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

102/09/21إقليم: شفشاونم/م الواديينإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني سلمان06249Sيوسف العمراني

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

806/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاون 26 مزدوجالواد05572Fيوسف العوقان

م/م حسن أحيزون 

_تزروت

502/09/21إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاون 7 مزدوجبني ليت05554Lيوسف رضوان

602/09/21إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 مزدوجلمجاعرة15051Jيوسف طيكو

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م مواس

_الملحة

302/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجواد ملحة06091Vيوسف عبدالحق

402/09/21إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م النعيمة 7 مزدوجبني سلمان06247Pيوسف قريقز

302/09/21إقليم: شفشاونم/م ولمسةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 مزدوجمتيوة18756Lيوسف مشعال

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

1102/09/21إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 مزدوجأولد علي منصور24431Eيونس الحداد اصوفي

م/م علي بن ميمون إقليم: شفشاونم/م إجافن

_بواحمد

106/09/17إقليم: شفشاون 45 مزدوجبني بوزرة06274Uيونس الفوقي

605/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 35 مزدوجتزكان06299Wيونس المودن

404/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م متاع 32 مزدوجبني دركول06195Hيونس الوركلي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

المجموعة المدرسية إقليم: شفشاون

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 45 مزدوجأقواس برييش15256Gيونس بلوي

102/09/20إقليم: بركانالتلإقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتار 12 إلتحاق بالزوجرجاء محوت 04436W)المازيغيةاكليم )البلدية

المدرسة  الجماعاتية بني 

أحمد الشرقية

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: شفشاون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/20 14 المازيغيةبني مكادة )المقاطعة(15202Yعماد اعياشي

مدرسة عيون الساقية إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

504/09/18 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zأسماء اطريبق

مدرسة م عبد الكريم إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

الخطابي

302/09/16إقليم: تطوان 44 إلتحاق بالزوجأسية الصالحي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

113/09/02إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 85 إلتحاق بالزوجةأيرير جمال 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

موسى بن نصير

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرة

الديموس

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 22 مزدوجالعوامة15289Tاحسان حدف

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية

انجرة

402/09/20 19 مزدوجتغرامت05546Cادم الخالدي

عمالة: طنجة - مدرسة المستقبل البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية

أصيل

1002/09/16 42 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20079Zاسماء  كبيري

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

906/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: فحص - انجرة 20 إلتحاق بالزوجالسقيفي كوثر 05621Jمزدوجازل

م/م القصر الصغير 

البتدائية

402/09/14إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: فحص - انجرة 32 مزدوجزاوية سيدي قاسم05646Lالعمرتي بوسماحة عبداللطيف

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 22 إلتحاق بالزوجالمحساني سهام 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية

الفنيدق

722/02/17 27 إلتحاق بالزوجبشرى  حمدان 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة أبو هريرة إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/20 11 إلتحاق بالزوجةبلل العياط 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: فحص - انجرة 24 مزدوجالخروب05605Sجواد الشعرة

مدرسة عيون الساقية إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/16 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zحبيبة الواليدي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

804/09/18 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zحكيمة الدبدي العسراوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م تغرامت البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م عين بوخلفة البتدائية

انجرة

106/09/17 45 مزدوجتغرامت05546Cحمزة البقالي

م/م بوعباد السفلى 

البتدائية

المدرسة الجماعاتية ابي إقليم: فحص - انجرة

الحسن الشاذلي

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

202/09/20 9 إلتحاق بالزوجةخالد حفوط 27852Yمزدوجبليونش

  مدرسة الشريف إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائية

الدريسي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15192Mخديجة الصادق

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

1006/09/17 45 مزدوجأنجرة05463Mرشيد البقالي

806/09/17إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 15 مزدوجالساحل05946Mرضوان الحليمي

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

الفنيدق

1004/09/18 33 مزدوجبليونش05440Mرفيقة أشيخان

إقليم: فحص - م/م الدشيشة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م أمراح الدبان البتدائية

انجرة

104/09/19 31 مزدوجتغرامت05542Yسعيد الهيشو

مدرسة عبد الرحمان إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية

الداخل

730/01/17إقليم: تطوان 46 إلتحاق بالزوجسعيدة  رضوان 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: فحص - انجرة م/م لكديوة البتدائية

شعيب الدكالي

113/02/17إقليم: تطوان 41 إلتحاق بالزوجسلوى  عياد 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: فحص - انجرة م/م لكديوة البتدائية

الفنيدق

504/09/18 28 إلتحاق بالزوجسمية فارس 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م القصر الصغير إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/19 16 إلتحاق بالزوجسهام بن صالح 15305Kمزدوجالقصر الصغير

عمالة مقاطعات سيدي م بن عبد اإقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائية

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 11 إلتحاق بالزوجشهيدة الدريسي 01436K سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

م/م القصر الصغير 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الرشاد البتدائيةإقليم: فحص - انجرة

أصيل

802/09/15 44 الشرف  مغوغة 15180Zطه الدهبي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائية 18 إلتحاق بالزوجةعباس تملكوتان 05618Fمزدوجازل

م/م خندق الزرارع 

البتدائية

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 30 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15202Yعبد الباقي امريقم

مدرسة بني واسين 

البتدائية

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: فحص - انجرة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 25 إلتحاق بالزوجةعبد الرشيد كرود 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18إقليم: تطوانم.م امساإقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية 38 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kعتيقة غوالي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عين العسل إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

403/03/17 22 مزدوجكزناية )البلدية(15218Rعلي بن دلل

عمالة: طنجة - مدرسة القرطبي البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية

أصيل

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء صلح 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية

أصيل

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة العاقل 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي أحمد إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

815/02/17 49 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zفاطمة المنصوري

مدرسة سيدي أحمد إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

304/09/18 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zكريمة بونيف

908/02/17إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 43 إلتحاق بالزوجكوثر ابن عبد الوهاب 27257Bمزدوجزيتون

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

الفنيدق

105/09/08 63 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hلمياء عبدي

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

انجرة

306/09/17 30 مزدوجالبحراويين15300Eم أكوح

مدرسة أحد الغربية إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/20 18 مزدوجحد الغربية15210Gم الخياط

مجموعة مدارس المام إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 38 الشرف  مغوغة 25176Pم الزكاف

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: فحص - م/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية

انجرة

202/09/16 36 مزدوجالقصر المجاز05540Wم الماحي

إقليم: فحص - م/م الضاية البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م لكديوة البتدائية

انجرة

104/09/18 18 إلتحاق بالزوجةم سعيد أشيخان 19308Lمزدوجاجوامعة

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

 - تمارة

202/09/20 9 إلتحاق بالزوجمريم بعنان 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

302/09/16إقليم: الحوزلعوينةإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 32 مزدوجتمزوزت03349Pمصطفى الفلح

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائية

أصيل

102/09/14 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gمينة الخطابي

المجموعة المدرسية إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 23 مزدوجالعوامة15288Sنبيل السليلم

1001/01/17عمالة: الرباطالولجةإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 43 إلتحاق بالزوجنجلء الميموني 01084C)مزدوجالسويسي )المقاطعة

58



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: فحص - م/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية

انجرة

104/09/18 38 مزدوجالقصر المجاز05540Wنجية الطويل

  مدرسة إبن زهر إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/16 53 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15191Lنعيمة ايت  بوهلل

مدرسة سيدي أحمد إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

702/09/16 53 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zنهاد الطاهري

عمالة: الصخيرات النويفاتإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

 - تمارة

213/02/17 43 إلتحاق بالزوجنهال الشرقاوي 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية

الفنيدق

916/02/17 39 إلتحاق بالزوجهاجر بلفضيل 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

الفنيدق

101/01/17 53 مزدوجعليين05519Yهجار قدوري

104/09/12إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشي 40 إلتحاق بالزوج         العواد إيمان 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م  أولد سلطان  إقليم: العرائش

المركزية

402/09/16إقليم: العرائش 53 مزدوجريصانة الشمالية05953Vإبراهيم إديل

304/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشفرعية  الكحانة 32 مزدوجريصانة الجنوبية05965Hأحلم عبد الجليل

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

104/09/19إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 11 مزدوجريصانة الشمالية05957Zأحمد ابن يعيش

م/م موسى بن نصير 

المركزية

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائش

الطريس

524/02/17إقليم: العرائش 42 إلتحاق بالزوجأسماء بنبريك 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجأسماء بوضراضر 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

304/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 22 مزدوجالعوامرة05752Bإشراق دبيبح

304/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 21 مزدوجزوادة05738Lأشرف الكنوني

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسيإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية

الشق

204/09/18 19 إلتحاق بالزوجإكرام الحويزي 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

م/م أولد الغماري 

المركزية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

316/09/99إقليم: العرائش 113 إلتحاق بالزوجأمال بوبا 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

802/09/16إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 38 إلتحاق بالزوجأمال جبور 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

عامرعين الحنة

1002/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05961Dأمل  نوينا

المجموعة المدرسية إقليم: العرائشمدرسة أولد صخار

الحومر

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 18 مزدوجالساحل الشمالي15277Eأمنة الداوودي

م/م أولد الغماري إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 28 مزدوجالعوامرة05751Aأميمة الدريسي

302/09/21إقليم: العرائشفرعية  الكحانةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 7 مزدوجريصانة الجنوبية05973Sأميمة الفريحي

  مدرسة إبن زهر إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجأميمة بلطي 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/21إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 مزدوجبني كرفط05906Uأميمة شنيور

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشفرعية  الكحانةإقليم: العرائش 21 مزدوجريصانة الجنوبية05973Sأميمة هلل

عمالة: طنجة -  مدرسة البديع البتدائيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجأمينة الرفاع 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م  صف التراولة إقليم: العرائش

المركزية

702/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05806Kأمينة الهللي

302/09/20إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 16 إلتحاق بالزوجأمينة شليق 05721Tمزدوجالساحل

م/م  صف التراولة 

المركزية

606/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائش 25 مزدوجقصر بجير05829Kأنس الحبوسي

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

المجموعة المدرسية إقليم: العرائش

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 21 مزدوجحجر النحل24284Vإنصاف دعائشة

م/م  صف التراولة 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائش 26 مزدوجقصر بجير05829Kأنور الدكالي

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

1002/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05798Bأيمن سائح

804/09/18إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 28 مزدوجزوادة05727Zأيوب البرنوصي

504/09/18إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 25 مزدوجسوق الطلبة05847Eأيوب الحداد

126/01/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 39 إلتحاق بالزوجابتسام العبويي 16575Rمزدوجأولد الشريف
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

502/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05798Bابتسام العزوزي

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

م/م  أولد سلطان  إقليم: العرائش

المركزية

502/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05953Vابتسام بن صالح

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

1006/09/17إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائش 36 إلتحاق بالزوجابتسام زين 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

مدرسة عبد ا إقليم: العرائش

الشفشاوني

316/09/93إقليم: العرائش 133 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(18556Uابراهيم الطاهري

504/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 35 مزدوجالعوامرة05754Dابراهيم ساحود

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائش

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05857Rاحمد بنخالي

م/م أولد الغماري 

المركزية

106/09/17إقليم: القنيطرةالشوافعإقليم: العرائش 16 إلتحاق بالزوجةاحمد غازي 11154Yمزدوجشوافع

م/م حمان الفطواكي 

المركز

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة العزيزة الزرقإقليم: العرائش 153 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(27288Kادريس العمراني

404/09/18إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 25 مزدوجسوق الطلبة05847Eاسماء لمي

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية

الفنيدق

107/09/00 103 إلتحاق بالزوجةالتسولي عادل 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

107/09/05إقليم: العرائشمدرسة العزيزة الزرقإقليم: العرائش 85 إلتحاق بالزوجالجزار خديجة 27288K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

216/09/98عمالة: الميةسهام 1إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 7 مزدوجعين حرودة )البلدية(01718Sالحسين النظام

604/09/19إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 28 مزدوجسوق الطلبة05847Eالخليفي فاطمة الزهراء

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

604/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائش 18 مزدوجزوادة05738Lالشتواني م

م/م  صف التراولة 

المركزية

116/09/91إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائش 189 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05685Dالصادق مذكور

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية

المختلطة

206/09/17إقليم: العرائش 29 إلتحاق بالزوجالصحراوي وصال 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

إقليم: فحص - م/م الضاية البتدائيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز

انجرة

416/02/17 46 مزدوجاجوامعة19308Lالعمارتي  مريم

61



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م  إدريس  الول  

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجالعماري خديجة 05938Dمزدوجالساحل

904/01/10إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 61 مزدوجالعوامرة05755Eالعوني سعيد

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 185 مزدوجالعرائش )البلدية(18552Pالغيلني احبابو

404/09/12إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة وادي الذهب 40 إلتحاق بالزوجالمريني هاجر 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

706/09/17 25 إلتحاق بالزوجةالمصطفى البودالي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

428/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 30 إلتحاق بالزوجالمقرازي فطيمة 10875V سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

م/م  أولد سلطان  

المركزية

502/09/20إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: العرائش 11 مزدوجبوجديان05765Rاليونسي مريم

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

517/02/17عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: العرائش 39 إلتحاق بالزوجايت ساعد صفاء 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية

السلوي

207/09/04إقليم: العرائش 145 مزدوجالعرائش )البلدية(05716Mايمان  زياني

924/02/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: العرائشم/م الخيايطة 31 إلتحاق بالزوجبثينة البياتي 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

613/02/17إقليم: العرائشمدرسة الملإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 33 إلتحاق بالزوجبديعة العلوي 25689X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائش

المركزية

604/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05852Kبشرى الضريصي

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشالمشيشي المركز

عامرعين الحنة

202/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05961Dبشرى مستور

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

402/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05951Tبلل الغرافي

702/09/21إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 8 إلتحاق بالزوجةبلل بورباع 05755Eمزدوجالعوامرة

804/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 35 مزدوجريصانة الشمالية05957Zبلل عمران

مدرسة عبدالخالق إقليم: العرائشمدرسة الداخلة

الطريس

116/09/95إقليم: العرائش 38 إلتحاق بالزوجةبلحاجة عزيز 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/10إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 31 مزدوجالعوامرة05747Wبنيونس قضاض

231/03/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 49 مزدوجسوق الطلبة05847Eبو عسرية هشام

مدرسة بني سعيد إقليم: العرائشم/م  أورموت

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/20 24 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pجليلة كركور

217/02/17عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 34 إلتحاق بالزوججميلة أعراب 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

  مدرسة الشريف إقليم: العرائش

الدريسي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15192Mجميلة الشماخي

عمالة مقاطعات عبد ا كنونإقليم: العرائشالخراشفة المركز

الدار البيضاء أنفا

115/02/17 34 إلتحاق بالزوججهاد شاكر 01456G)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

904/09/18إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائش 22 إلتحاق بالزوججيهان ورقة 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

117/09/84إقليم: العرائشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: العرائش 211 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05696Rحسن اجديوي

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائش

المركزية

804/09/18إقليم: العرائش 13 نعمحسن البصير 05852Kمزدوجسوق الطلبة

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

704/09/19إقليم: العرائش 21 إلتحاق بالزوجحسناء مودن 05726Yمزدوجزوادة

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

702/09/20إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائش 14 مزدوجالساحل05946Mحفصة اليوسفي

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش

المركزية

302/09/20إقليم: العرائش 10 نعمحفيظة الرشوقي 05840Xمزدوجالسواكن

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

402/09/21إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجحفيظة بهطاط 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

عمران المركزية

602/09/21إقليم: العرائش 7 إلتحاق بالزوجحكيمة قويبعة 05810Pمزدوجأولد أوشيح

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشفرعية  الكحانة 22 إلتحاق بالزوجحليمة بوطسان 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

402/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05951Tحمزة السحيساح

602/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 14 مزدوجبوجديان05768Uحمزة عفوف
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 32 مزدوجالعوامرة05747Wحمزة ناجي

م/م القضي عياض إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

-انكارجة- المركز

713/02/17إقليم: العرائش 43 مزدوجالساحل05936Bحميد الجاي

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

802/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zحنان بوجنة

101/01/12إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 71 مزدوجسوق الطلبة05847Eحياة  بوحجرة

106/09/17إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائشالخراشفة المركز 26 مزدوجالساحل05946Mخالد أفقير

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

804/09/19إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 18 إلتحاق بالزوجةخالد صمري 05823Dمزدوجقصر بجير

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: العرائشأغليمين المركز

الفنيدق

1104/09/18 38 مزدوجبليونش05440Mخاليد ديمال

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

  مدرسة إبن زهر إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجخديجة اقدايحة 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

المجموعة المدرسية أولد إقليم: العرائش

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجسيدي اليمني15282Kخديجة الوهابي

عمالة: طنجة -  مدرسة العيون البتدائيةإقليم: العرائشأغليمين المركز

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجخديجة بيار 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

مدرسة م الدريسي إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 25 إلتحاق بالزوجخولة الشتواني 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 29 مزدوجزوادة05727Zخولة بوعصيد

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

406/09/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: العرائش 26 إلتحاق بالزوجخولة فريخو 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

م/م مولي إسماعيل 

المركزية

   مدرسة علل بن عبد إقليم: العرائش

ا

216/09/93إقليم: العرائش 177 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05697Sراضية العزوزي

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

102/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05903Rراضية بوسكيل

م/م  أولد سلطان  

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 22 مزدوجالعوامرة05747Wرباب العتيق

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشمدرسة الداخلة

المختلطة

702/09/10إقليم: العرائش 37 إلتحاق بالزوجرجاء بندحمان 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

505/09/03عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 107 مزدوجوليلي03839Xرحيمة بن طلحة

116/09/95إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 133 مزدوجالعرائش )البلدية(24881Uرشيدة  اليملحي

302/09/21إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 8 إلتحاق بالزوجرشيدة بنسرغين 05944Kمزدوجالساحل

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

عامرعين الحنة

802/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05961Dرضا ملياز

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجةرضوان الحتاق 05734Gمزدوجزوادة

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

302/09/20إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 11 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mرفيدة لزعر

أمكادي بني يسف 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 45 مزدوجريصانة الشمالية05957Zروعة الغازي

إقليم: فحص - م/م لحلتيت البتدائيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

انجرة

723/10/17 35 مزدوجأنجرة05468Tزاهيد سعيد

م/م أولد الغماري 

المركزية

403/09/13إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائش 49 إلتحاق بالزوجزغيبة هند 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

المجموعة المدرسية خندق إقليم: العرائش

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/21 17 مزدوجدار الشاوي15238Mزينب الدراز

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05857Rزينب بنقدور

502/09/21إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 9 إلتحاق بالزوجزينب طاهيري علوي 05828Jمزدوجقصر بجير

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائش

المركزية

604/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05852Kسارة المسيح

م/م  صف التراولة 

المركزية

506/09/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش 29 مزدوجسوق الطلبة05847Eسارة بومعزة

 مدرسة عبد الكريم إقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 30 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21699Kسارة عليطي

مدرسة سيدي بوعراقية إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجسامية بيدان 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 21 مزدوجزوادة05738Lسعاد علوش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

106/09/01إقليم: العرائشمدرسة العزيزة الزرقإقليم: العرائش 97 إلتحاق بالزوجسعاد كانون 27288K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

427/11/17إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائش 26 مزدوجالساحل05938Dسعيد الطويل

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 185 مزدوجالعرائش )البلدية(18552Pسعيد رفيق

1004/09/19إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 15 إلتحاق بالزوجسعيدة الفلق 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

904/09/19إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 مزدوجريصانة الشمالية05957Zسفيان اجوامع

م/م  صف التراولة إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

302/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05806Kسفيان العسري

م/م أولد بن الصيد إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

604/09/19إقليم: العرائش 31 مزدوجريصانة الجنوبية05970Nسفيان العواد

104/09/19إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 18 إلتحاق بالزوجسكينة التيال 20526Kمزدوجالساحل

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائش

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05857Rسكينة القصري

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

804/09/18إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش 28 مزدوجسوق الطلبة05847Eسكينة المتاعي

404/09/18إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 25 مزدوجسوق الطلبة05847Eسكينة المريني

المجموعة المدرسية أولد إقليم: العرائشأغليمين المركز

عبو

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/21 17 مزدوجحد الغربية15269Wسكينة النويشي

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 36 مزدوجالعوامرة05754Dسكينة بن صفية

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

302/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05799Cسكينة بوحسيني

المجموعة المدرسية أولد إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

الرياحي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجسلمى الستري 15282Kمزدوجسيدي اليمني

904/09/18إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائشم/م  أورموت 28 إلتحاق بالزوجسلمى الناموس 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

مدرسة سيدي أحمد إقليم: العرائش

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

605/09/17 39 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zسمية ملول
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م  صف التراولة 

المركزية

م/م حمان الفطواكي إقليم: العرائش

المركز

506/09/17إقليم: العرائش 39 مزدوجزوادة05730Cسناء اكريش

مدرسة ابن خلدون 

العرائش

216/09/97إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: العرائش 120 مزدوجالعرائش )البلدية(24881Uسناء اليملحي

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

102/09/21إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 7 مزدوجبوجديان05768Uسهام النعيمي

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

504/09/18إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيزإقليم: العرائش 22 مزدوجزوادة18936Gسهام الوزاري

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: طنجة - مدرسة الحسن بن الصديقإقليم: العرائش

أصيل

404/09/18 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15201Xسهام خنجلي

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

302/09/21إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05906Uسومية البو

عمالة: الصخيرات النورإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية

 - تمارة

806/09/17 15 إلتحاق بالزوجةشراف الحساني 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

206/09/17إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 31 إلتحاق بالزوجةشكشوك فؤاد 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م القضي عياض إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

-انكارجة- المركز

602/09/20إقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجشيماء القموري 05936Bمزدوجالساحل

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 43 إلتحاق بالزوجشيماء الوهابي 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

504/09/19إقليم: العرائش 18 مزدوجسوق الطلبة05857Rشيماء منير

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 38 مزدوجالعوامرة05747Wصفاء الرفاقي

مدرسة بني واسين إقليم: العرائشالمشيشي المركز

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجصفاء الشنتوف 21702Nمزدوجالبحراويين

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

عمران المركزية

502/09/21إقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجصفية دواني 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

602/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجبني كرفط05903Rعائشة الخمري

101/01/12إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 63 مزدوجسوق الطلبة05847Eعبد الله رفيق

م/م حمان الفطواكي 

المركز

304/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 29 مزدوجالعوامرة05752Bعبد الرحيم القادري
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

216/09/95إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحياني 16 مزدوجسيدي علل التازي11085Yعبد الرحيم الملياني

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

116/09/97إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: العرائش 165 مزدوجالعرائش )البلدية(05711Gعبد السلم اشريطو

مدرسة رابعة العدوية إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمد

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1016/09/93 88 نعمعبد السلم الشاعر 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

مدرسة مولي علي إقليم: العرائش

بوغالب

716/09/94إقليم: العرائش 153 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05695Pعبد السلم الـصحـراوي

المجموعة المدرسية إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنون

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/10 54 مزدوجحجر النحل24284Vعبد العالي بوقجة

مدرسة ابن خلدون  إقليم: العرائش م/م الهياطة

بالقصر الكبير

216/09/93إقليم: العرائش 163 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05692Lعبد العزيز أخريف

م/م  صف التراولة إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: العرائش 24 مزدوجتطفت05806Kعبد الغني ناصر

204/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 25 مزدوجقصر بجير05829Kعبد الكريم السعدي

مدرسة عبد الصمد إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز

الكنفاوي

119/09/02إقليم: العرائش 157 مزدوجالعرائش )البلدية(25298Xعبد ا المودن

402/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zعبد المجيد الغجوان

مدرسة عبد الصمد 

الكنفاوي

المدرسة البتدائية أسامة إقليم: العرائش

بن زيد

116/09/99إقليم: العيون 40 مزدوجالعيون )البلدية(25878Cعبداللطيف المديوني

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

802/09/20إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mعبدالواحد معطلوي

402/09/20إقليم: العرائش مدرسة أولد اجميلإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 11 إلتحاق بالزوجةعدنان لطيفي 05838Vمزدوجالسواكن

مدرسة ابن خلدون إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز

العرائش

116/09/96إقليم: العرائش 153 مزدوجالعرائش )البلدية(05706Bعزيز القضاوي

إقليم: فحص - م/م فدان شابو البتدائيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية

انجرة

106/09/17 25 مزدوجالبحراويين15300Eعزيز دوحى

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

102/09/21إقليم: العرائشفرعية  الكحانةإقليم: العرائش 8 إلتحاق بالزوجعلم فتيحة 05973Sمزدوجريصانة الجنوبية

216/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 171 مزدوجالعرائش )البلدية(18552Pعلي الشحوط
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م أولد الغماري إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 22 مزدوجالعوامرة05751Aعمر البيطار

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائش

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائش 18 مزدوجتطفت05799Cغزلن اقويبعة

702/09/20إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 11 إلتحاق بالزوجغزلن غوان 05828Jمزدوجقصر بجير

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 22 مزدوجالعوامرة05751Aفائزة بريغلي

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

المركزية

602/09/20إقليم: العرائش 24 مزدوجزوادة05734Gفاطمة الحراق

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

1002/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05798Bفاطمة الزهراء الحمودي

904/09/19إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 21 مزدوجالعوامرة05747Wفاطمة الزهراء المسيني

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

مدرسة سيدي قاسم إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المير 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية

الرومي

1104/09/18عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لخياري 25062R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

مدرسة معاذ بن جبل إقليم: العرائش

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة البوكاري 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

أمكادي بني يسف 

المركزية

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائش

المركزية

402/09/21إقليم: العرائش 17 مزدوجسوق الطلبة05857Rفاطمة الزهرة كعبري

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

306/09/17إقليم: العرائش 26 مزدوجالعوامرة05751Aفدوى تغزوت

202/09/20إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 إلتحاق بالزوجفدوى جابة 05828Jمزدوجقصر بجير

المجموعة المدرسية إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

ابرييش

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 مزدوجأقواس برييش15256Gفيروز شكير

م/م القضي عياض إقليم: العرائشالخراشفة المركز

-انكارجة- المركز

116/02/17إقليم: العرائش 39 مزدوجالساحل05936Bكاميليا العلوي المي

220/02/17عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 45 إلتحاق بالزوجكريمة فلح 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

404/09/18عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: العرائش 19 إلتحاق بالزوجكنبور خديجة 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

1004/09/18إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: العرائش 33 مزدوجبني يدر05591Bكنون عبد الحي

104/09/18إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 22 إلتحاق بالزوجكوثر الجباري 05727Zمزدوجزوادة

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش أناسيل حدادين

المركزية

702/09/21إقليم: العرائش 17 مزدوجتطفت05798Bكوثر الدريوش

مدرسة مولي يوسف إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

505/09/17 20 إلتحاق بالزوجكوثر الشرادي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1002/09/21إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 7 مزدوجبوجديان05768Uكوثر اهريلة

إقليم: فحص - م/م عيدادة البتدائيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

انجرة

1028/02/17 46 مزدوجاجوامعة05458Gكوثر حبصاية

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: العرائش

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجكويرة مروة 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش

المركزية

404/09/19إقليم: العرائش 24 مزدوجزوادة05734Gلبنى الجعادي

1016/09/99إقليم: العرائشمدرسة سيدي علي اللخميإقليم: العرائشمدرسة الطبري  2 120 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05689Hلبنى الكنوني

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: العرائش

 - تمارة

402/09/14 46 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wلخليفي بوطيبة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش

القشاشرة

804/09/19إقليم: العرائش 18 إلتحاق بالزوجلطرش كوثر 05822Cمزدوجقصر بجير

م/م سيدي مزوارتاولة 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

302/09/21إقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجةلطفي الهللي 05798Bمزدوجتطفت

215/09/05إقليم: العرائشمدرسة إدريس الحريزيإقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزية 50 إلتحاق بالزوجللة حسناء فؤادي 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أولد بن الصيد 

المركزية

مدرسة عبد ا إقليم: العرائش

الشفشاوني

1007/09/04إقليم: العرائش 101 إلتحاق بالزوجليلى زين العابدين 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

102/09/21إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 إلتحاق بالزوجةمحسن العوينة 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

302/09/20إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 11 مزدوجريصانة الجنوبية05969Mم التروالي

522/11/17إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 25 إلتحاق بالزوجةم الحماري 07813Sمزدوجعين تيزغة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م  دار  الوزاري  إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

202/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجتطفت05799Cم الخياطي

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05751Aم الديب

102/09/20إقليم: العرائشأغليمين المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 12 مزدوجزعرورة05928Tم الشنتوف

204/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشفرعية  الكحانة 22 مزدوجزوادة05738Lم الشنويلي

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: العرائشمدرسة المنار

أصيل

216/09/94 102 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26905Uم اللوازي

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

502/09/20إقليم: العرائش 14 مزدوجتطفت05798Bم النالي

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز

المركزية

216/09/96إقليم: العرائش 111 مزدوجالعوامرة05745Uم النجار

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

أمكادي[

802/09/20إقليم: العرائش 9 مزدوجبوجديان05758Hم الهويني

مدرسة سيدي قاسم إقليم: العرائشالخراشفة المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/03 83 مزدوجكزناية )البلدية(26908Xم كمال الدين أخريف

مدرسة عين العسل إقليم: العرائشأغليمين المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 24 مزدوجكزناية )البلدية(15218Rم نضال التهامي

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

102/09/20إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائش 9 مزدوجبني عروس05875Kم ياسين العافية

604/09/19إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 18 إلتحاق بالزوجةمحمود الديماني 05831Mمزدوجقصر بجير

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

904/09/18إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: العرائش 38 مزدوجالحمراء05561Uمديحة شعباني

م/م  صف التراولة 

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 29 مزدوجالعوامرة05752Bمديحة قبيلي

204/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشفرعية  الكحانة 18 مزدوجزوادة05738Lمروان معروف

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

403/09/19إقليم: العرائشم/م عمر بن عبد العزيزإقليم: العرائش 21 مزدوجزوادة18936Gمروة الزفري

م/م  أولد سلطان  إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

402/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05953Vمريم القاسمي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

813/02/17إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائش مدرسة أولد اجميل 36 إلتحاق بالزوجمريم عتو 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

لعياشة

904/09/18إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 23 إلتحاق بالزوجمريم ملح 05720Sمزدوجالعوامرة

702/09/20إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 14 مزدوجبوجديان05768Uمريم هروسي

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

402/09/20إقليم: العرائش 14 إلتحاق بالزوجةمعاد  عثماني 05745Uمزدوجالعوامرة

104/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 25 مزدوجقصر بجير05829Kمعاذعوادة

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

102/03/17عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: العرائش 33 إلتحاق بالزوجمليكة البرجي 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

904/09/18عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 17 إلتحاق بالزوجمونية أعدوش 03898Lمزدوجواد الجديدة

مدرسة سيدي قاسم إقليم: العرائشالخراشفة المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/04 89 مزدوجكزناية )البلدية(26908Xنجلء رشاق

404/09/18عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: العرائشم/م  أورموت 28 إلتحاق بالزوجنجوى المسقوني 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

102/09/20إقليم: القنيطرةالمرينيينإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 15 إلتحاق بالزوجنجوى عروبي 27121D سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج

مدرسة مولي علي 

بوغالب

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: العرائش

أصيل

516/09/97 118 طنجة المدينة 21181Xنجية ساخي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عمر بن الخطاب  

أولد عمران المركزية

عمالة: الصخيرات ادريس الولإقليم: العرائش

 - تمارة

114/02/17 31 إلتحاق بالزوجنسرين الطوسي 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م حمان الفطواكي إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركز

102/09/21إقليم: العرائش 7 إلتحاق بالزوجنسرين الغلوري 05730Cمزدوجزوادة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

م/م أولد الغماري إقليم: العرائش

المركزية

204/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجالعوامرة05751Aنعمان دبون

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعدي

أصيل

416/09/91 154 طنجة المدينة 21181Xنعيمة نويرة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائش

عامرعين الحنة

402/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجريصانة الشمالية05961Dهاجر التجديتي

504/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 21 مزدوجزوادة05738Lهاجر المالكي الحراق
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م  الملوك الثلثة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

304/09/19إقليم: العرائش 21 مزدوجسوق الطلبة05852Kهاجر بن الهرادية

م/م  الملوك الثلثة 

المركزية

604/09/19عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: العرائش 16 إلتحاق بالزوجهناء المعيزي 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

مدرسة م الدريسي إقليم: العرائشمدرسة المنار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 15 إلتحاق بالزوجهند بنسترة 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

1002/09/20إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 مزدوجريصانة الشمالية05957Zهند نكاد

المجموعة المدرسية خندق إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

1102/09/20 14 مزدوجدار الشاوي15238Mوئام عنوشي

م/م موسى بن نصير 

المركزية

مدرسة عبد الصمد إقليم: العرائش

الكنفاوي

107/09/04إقليم: العرائش 149 مزدوجالعرائش )البلدية(25298Xوصال الوهبي

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

المركزية

506/09/17إقليم: العرائش 25 مزدوجزوادة05734Gوصال بن باها

704/09/19إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 18 إلتحاق بالزوجوفاء بوزيد 05721Tمزدوجالساحل

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائش 18 مزدوجسوق الطلبة05857Rياسر المرابط

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

202/09/20إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائش 11 إلتحاق بالزوجةياسين شحموط 05829Kمزدوجقصر بجير

مدرسة عثمان بن عفان إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/19 21 إلتحاق بالزوجيسرى المعتوق 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

1004/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائش 18 مزدوجزوادة05738Lيسرى الميصي

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

702/09/21إقليم: العرائش 9 إلتحاق بالزوجيسرى براهمي 05857Rمزدوجسوق الطلبة

مدرسة بني سعيد إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 25 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pيوسف الصابر

 مدرسة ابن حنبل إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/01 100 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15197Tيوسف الصروخ

م/م  أولد سلطان  

المركزية

504/09/18إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: العرائش 19 مزدوجبوجديان05765Rيوسف عليوي

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: وزانم م ابن زيدون 37 إلتحاق بالزوج الغالية ادريسي 14785Vمزدوجلمرابيح
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/18إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: وزان 25 مزدوجازغيرة15069D شوقار سعيد

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

1102/09/21إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: وزان 6 مزدوجبوجديان05761L م الذهبي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

702/09/21إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزان 7 مزدوجتروال15075K نوال العميري

 مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: وزانم/م الموحدين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 42 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20599Pإبراهيم الجايي

504/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: وزانم م المنفلوطي 27 إلتحاق بالزوجأحلم صدقي 20074Uمزدوجدار بلعامري

117/09/84إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 191 مزدوجوزان )البلدية(14673Yأحمد دقداقي

806/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور 29 مزدوجابغاغزة05602Nأسامة الخديري

406/09/17إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: وزانمدرسة أنوال 29 إلتحاق بالزوجأسماء الزكري 10946Xمزدوجأولد سلمة

406/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم م 6نونبر 39 مزدوجعين بيضاء06356Hأسماء جبروني

1004/09/18إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م ابن منظور 28 مزدوجسيدي رضوان15033Pإكرام الرفاعي

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

السقاط

302/09/20إقليم: وزان 9 مزدوجمقريصات06348Zأنوار القاسمي

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 21 إلتحاق بالزوجإيمان الكعلط 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس م 

شكري

102/09/20إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزان 24 مزدوجلمجاعرة15058Sابراهيم الهيندي

906/09/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: وزانم م ابن زيدون 27 إلتحاق بالزوجةاحمد عليلو 03898Lمزدوجواد الجديدة

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية أبو بكر إقليم: وزان

الصديق

727/01/17عمالة: فاس 34 إلتحاق بالزوجةاحمد مربوح 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 32 مزدوجاسجن06334Jاسماعيل نوني

204/09/18عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: وزانم م ابن زيدون 29 إلتحاق بالزوجاسيا قويضي 03885Xمزدوجالدخيسة

74



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزانم م عبد ا الهبطي

السقاط

102/09/20إقليم: وزان 14 مزدوجمقريصات06348Zاكرام المرابط

مدرسة م الحداد إقليم: وزانم المسقة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

423/09/17 30 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26008Uاكرام اليتيمي

101/01/10إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م الطبري 53 إلتحاق بالزوجالبقالي ندى 14672X)مزدوجوزان )البلدية

504/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 22 مزدوجالعوامرة05747Wالبلدي العياشي

مجموعة مدارس عبد 

الكريم الخطابي

مدرسة سيدي اليماني إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 25 مزدوجسيدي اليمني15212Jالبورغي سعيد

مجموعة مدارس م 

شكري

204/09/18إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزان 38 مزدوجمصمودة14997Aالتهامي الرحموني

106/09/17إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 35 مزدوجقلعة بوقرة06368Wالجودي عبد العزيز

مجموعة مدارس م 

شكري

404/09/19إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزان 18 مزدوجأونانة15044Bالحميدي نبيل

مجموعة مدارس ماء 

العينين

106/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزان 45 مزدوجبني قلة15011Rالخمار اتريولي

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم م طه حسين

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 إلتحاق بالزوجةالرحالي سفيان 15272Zمزدوجالساحل الشمالي

عمالة: طنجة -  مدرسة البديع البتدائيةإقليم: وزانم م معروف الروصافي

أصيل

304/09/19 18 إلتحاق بالزوجالزهراء الوتاق 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب

مدرسة الحسن الحصري إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/99 130 طنجة المدينة 15136Bالسلوي حسنة

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/96إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 179 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10822Mالشوية عزيز

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: وزانم م ابن زيدون 26 إلتحاق بالزوجالطراف حكيمة 14785Vمزدوجلمرابيح

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري

أصيل

106/09/17 45 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(27597Wالعدو زهير

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

مجموعة مدارس م إقليم: وزان

العربي المساري

802/09/20إقليم: وزان 14 مزدوجزومي06400Fالعزوزي م

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: وزان 33 إلتحاق بالزوجالعطار مريم 10857A سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

السيدة الحرة

مدرسة أبو بكر اللمتوني إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/19 18 إلتحاق بالزوجالعللي وداد 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس عبد 

المالك السعدي

104/09/18إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: وزان 38 مزدوجالساحل05938Dالعلمي الوردي

506/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 32 مزدوجامزفرون14985Mالكثيري أسامة

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزانم/م مولي اسماعيل

الجابري

304/09/18إقليم: وزان 38 مزدوجمصمودة15000Dالمصطفى بوحاجة

606/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 45 مزدوجبني قلة15007Lالمودن نعيمة

506/09/01إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 128 إلتحاق بالزوجالهام العزاوي 14671W)مزدوجوزان )البلدية

م/م خندق الزرارع إقليم: وزانم.م م بن عبد ا

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

202/09/20 24 مزدوجالقصر الصغير15313Uالولجي رنيا

م/م ابن خلدون _سوق إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزاني

الحد

702/03/17إقليم: شفشاون 39 مزدوجلغدير06235Bالياس  السطي

مجموعة مدارس عبد 

الرحيم بوعبيد

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزان

الشاوي

206/09/17إقليم: وزان 35 مزدوجامزفرون14981Hامال روشدي

مجموعة مدارس ثريا 

الشاوي

206/09/17عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: وزان 33 إلتحاق بالزوجايمان الحسني 03917Gمزدوجمجاط

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزانم م سيدي بوزيتون

القاسم الشابي

206/09/17إقليم: وزان 35 مزدوجلمجاعرة15054Mايمان عيسي

104/09/18إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 38 مزدوجمصمودة15003Gايوب الطراف

مجموعة مدارس ماء 

العينين

302/09/20إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: وزان 14 مزدوجلمجاعرة15051Jايوب العوني

202/09/20إقليم: وزانم م طه حسينإقليم: وزانم م الشرفاء 14 مزدوجسيدي أحمد الشريف15081Sايوب قرر

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

مجموعة مدارس طارق إقليم: وزان

بن زياد

202/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجسيدي بوصبر15088Zبدر الدين الريفي

1004/09/18إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 38 مزدوجامزفرون14985Mبدر الغماري

106/09/17إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: وزانم م سد الوحدة 36 إلتحاق بالزوجةبدري م 02341Uمزدوجعزابة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزاني 45 مزدوجعين بيضاء06356Hبرحمة عثمان

507/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: وزانمدرسة لمجاعرة 24 إلتحاق بالزوجبشرى زيزون 14787Xمزدوجلمرابيح

302/09/20إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 11 مزدوجسيدي أحمد الشريف15085Wبلل المفيوي

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

المجموعة المدرسية إقليم: وزان

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/19 18 مزدوجسبت الزينات15250Aبلل بوسيف

مدرسة بني سعيد إقليم: وزانم/م الوحدة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 38 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pبندريس تورية

مجموعة مدارس عبد ا 

كنون

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: وزان

المركزية

906/09/17إقليم: العرائش 25 مزدوجزوادة05734Gبوبوه سكينة

عمالة: الصخيرات أولد بوشيحةإقليم: وزانم م علل بن عبدا

 - تمارة

606/09/17 33 إلتحاق بالزوجبوخاري شيماء 01343J)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 22 إلتحاق بالزوجةبوشتى بوشيخي 14717Wمزدوجعين الدفالي

306/09/17إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم م معروف الروصافي 33 مزدوجسيدي رضوان15026Gجلل الوثاق

302/09/21إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 9 إلتحاق بالزوججليلة خضاري 15016Wمزدوجبني قلة

مدرسة سيدي اليماني إقليم: وزانم م الفقيه القري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 35 مزدوجسيدي اليمني15212Jجميلة دمناتي

مدرسة عيون الساقية إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

706/09/17 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zجهاد شهيد

107/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 35 مزدوجامزفرون14985Mحفصة مسعودي

306/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 45 مزدوجبني قلة15011Rحمزة الكنيتري

201/03/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 32 مزدوجالعوامرة05747Wحمزة براكة

مجموعة مدارس أبو 

الطيب المتنبي

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: وزان

الفنيدق

106/09/17 27 إلتحاق بالزوجحنان البحوتي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: وزانم م واد المخازن 1 23 إلتحاق بالزوجحنان الخلدي 14876Uمزدوجصفصاف
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: وزان

 - تمارة

1102/09/14 36 مزدوجأم عزة01359Bحنان بوعبادي

114/02/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: وزانم م الزيتون 39 مزدوجاسطيحة06287Hحودار عدنان

204/09/18إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزانم م الفقيه القري 28 مزدوجزومي26662Eخالد  الخيصي

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

106/09/00عمالة: الرباطالنور  الميإقليم: وزان 149 يعقوب المنصور 01053Uخديجة بن المؤذن

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب

906/09/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: وزان 28 إلتحاق بالزوجخديجة قنينو 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

 مدرسة الدغاليين إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 9 إلتحاق بالزوجخليصة بوقجيج 15209F)مزدوجاصيلة )البلدية

104/09/19إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 21 إلتحاق بالزوجدعاء نبار 14980Gمزدوجامزفرون

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 27 إلتحاق بالزوجرجاء الغالي 13625Jمزدوجبوكدرة

مدرسة أحمد المنصور إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي

الذهبي

106/09/17إقليم: وزان 42 مزدوجسيدي رضوان15029Kرحمة العلوني

414/09/02إقليم: وزانم ابن هانيإقليم: وزانم/م م بن بطوطة 157 مزدوجوزان )البلدية(14665Pرشيد العبودي

مدرسة م المكي إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

307/09/05 59 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15292Wرضوان التهليلي

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/18إقليم: وزانم م الشرفاءإقليم: وزان 25 مزدوجقلعة بوقرة06371Zرفيقة القربوص

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: وزانم م م عبده 19 إلتحاق بالزوجةزكرياء الجايي 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

406/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 35 مزدوجمصمودة15003Gزكرياء السعماري

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م الفقيه القري

الخوارزمي

102/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجسيدي بوصبر15086Xزكية نوقار

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

102/09/14إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزان 42 إلتحاق بالزوجزهور الشولي 15007Lمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس عبد ا إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

كنون

103/09/13إقليم: وزان 44 إلتحاق بالزوجةزين العبدين النخالي 20563Aمزدوجاسجن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة م المكي إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15292Wزينب بحتار

106/09/17إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: وزانم م ابن زيدون 36 إلتحاق بالزوجسامية الدهر 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

1002/09/20إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 14 مزدوجأونانة15044Bسعاد خديري

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

مجموعة مدارس ثريا إقليم: وزان

الشاوي

1004/09/18إقليم: وزان 28 مزدوجامزفرون14981Hسعيد غازي

مجموعة مدارس عبد 

الكريم الخطابي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: وزان

الفنيدق

702/09/20 14 إلتحاق بالزوجةسفيان الجهاد 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: وزانم م معروف الروصافي 35 إلتحاق بالزوجسليمة فاتحي 27102H سيدي سليمان

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزان

الجابري

202/09/20إقليم: وزان 15 إلتحاق بالزوجسمية هشام 15000Dمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس 

المرينيين

عمالة: الصخيرات السعديينإقليم: وزان

 - تمارة

104/09/02 46 إلتحاق بالزوجسميرة العزاء 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

706/09/17إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم م ابن منظور 35 مزدوجسيدي رضوان15026Gسناء الطيبي

906/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م معروف الروصافي 35 مزدوجسيدي رضوان15033Pسهيلة العوني

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةإقليم: وزانم م علل بن عبدا

أصيل

104/09/18 22 إلتحاق بالزوجسهيلة حايي 27597W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م الحداد إقليم: وزانم المسقة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

423/09/17 30 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26008Uسوكينة بوخلفة

306/09/17إقليم: القنيطرةقرية الضاويةإقليم: وزانم م المنفلوطي 20 إلتحاق بالزوجشدادي وفاء 11129Wمزدوجسيدي م لحمر

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

مدرسة عبد الهادي إقليم: وزان

بوطالب

106/09/17إقليم: وزان 35 إلتحاق بالزوجشرفة مغراوي 06340Rمزدوجاسجن

مجموعة مدارس م 

شكري

مجموعة مدارس عبد ا إقليم: وزان

كنون

104/09/19إقليم: وزان 18 إلتحاق بالزوجةشلغام عادل 20563Aمزدوجاسجن

مجموعة مدارس م 

شكري

مدرسة مالكة الفاسي إقليم: وزان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26779Gشيماء الزعنوني

مجموعة مدارس م 

شكري

104/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزان 38 مزدوجلمجاعرة15058Sصارة العبيدة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م معروف الروصافي 38 مزدوجسيدي رضوان15033Pصارة سالمي

802/09/21إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pصالحة العللي

مجموعة مدارس م 

شكري

102/09/20إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: وزان 14 إلتحاق بالزوجصفاء الزريدي 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: وزانم م بني ايتنا

المركزية

1102/09/20إقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجصفاء عبيد 05734Gمزدوجزوادة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

1004/09/19إقليم: وزانم/م الموحدينإقليم: وزان 21 مزدوجزومي26662Eصفوان علو

206/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 30 مزدوجسيدي رضوان15033Pطارق الخلطي

104/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 28 مزدوجلمجاعرة15058Sطارق الرويشاق

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

الخوارزمي

102/09/20إقليم: وزان 11 مزدوجسيدي بوصبر15086Xعائشة الحجري

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزانم م طه حسين

القاسم الشابي

206/09/01إقليم: وزان 115 مزدوجلمجاعرة15054Mعادل بالوحام

502/09/20إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 11 مزدوجأونانة15044Bعبد الله المرابط

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: وزانم.م م بن عبد ا

اليوسي

327/01/17عمالة: فاس 44 إلتحاق بالزوجةعبد الجليل القصيري 02022X جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: وزانم م كراينو 32 مزدوجباب برد06015Mعبد الحي الزراد

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

621/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: وزان 30 إلتحاق بالزوجةعبد الحي بنيس 14787Xمزدوجلمرابيح

 مدرسة عبد الكريم إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21699Kعبد الرحيم بناصر

1016/09/94عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 189 مزدوجالدخيسة03893Fعبد الرزاق نعوم

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

606/09/17إقليم: وزانم/م م بن بطوطةإقليم: وزان 45 مزدوجاسجن06332Gعبد السلم الكارتي

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

القاسم الشابي

206/09/17إقليم: وزان 45 مزدوجلمجاعرة15054Mعبد العالي لزعر
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

706/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم م ابن منظور 45 مزدوجبني قلة15011Rعبد الغني الزبيري

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

مجموعة مدارس إقليم: وزان

الخوارزمي

106/09/17إقليم: وزان 25 مزدوجسيدي بوصبر15086Xعبد الكريم بنحلبو

102/09/20إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م الشرفاء 14 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pعبد اللطيف الخفيف

102/09/20إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م المام الجزولي 9 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pعبد المنعم الدهبي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

102/09/21إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزان 7 إلتحاق بالزوجةعبد المومن حاج علي 15044Bمزدوجأونانة

202/09/09عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: وزانم م ابن زيدون 97 سيدي بوقنادل 01252Kعبد النبي اليل

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

م/م إبراهيم الروداني - إقليم: وزان

بوحنين

102/09/21إقليم: شفشاون 7 مزدوجمتيوة06136Uعبد الواحد شابن

102/09/20إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 9 مزدوجزومي06383Mعبدالحفيظ رشيد

202/09/20إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: وزانم م الشرفاء 14 مزدوجزومي06408Pعبدالمنعم الجايي

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م ابن منظور

شوقي

906/09/17إقليم: وزان 35 مزدوجعين بيضاء06358Kعثمان الحراق

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

906/09/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: وزان 45 مزدوجسوق الطلبة05847Eعثمان عكي

604/09/18إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم/م الموحدين 28 مزدوجامزفرون14985Mعثمان لعميش

مدرسة أبي حيان إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1

التوحيدي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

906/09/06 71 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15183Cعدنان العمري

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس القاضي إقليم: وزان

عياض

102/09/20إقليم: وزان 14 مزدوجقلعة بوقرة06378Gعزيز مرضي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس عبد إقليم: وزان

المالك السعدي

202/09/20إقليم: وزان 14 مزدوجأونانة15042Zعماد قاسمي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

202/09/21إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزان 7 مزدوجسيدي أحمد الشريف15079Pعمر السريفي

عمالة: طنجة - مدرسة البركة البتدائيةإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

أصيل

606/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26375Tفؤاد البهلولي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

913/09/02إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م احمد أمين 126 فاطمة الزهراء العروسي 

اخريف
إلتحاق بالزوج 14669U)مزدوجوزان )البلدية

420/02/17إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 49 مزدوجالعوامرة05755Eفاطمة الزهراء القاسمي

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

مجموعة مدارس إقليم: وزان

الخوارزمي

102/09/21إقليم: وزان 17 مزدوجسيدي بوصبر15086Xفاطمة الزهراء شوخيري

102/09/20إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 24 مزدوجلمجاعرة15049Gفاطمة العطار

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

906/09/17عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: وزان 27 إلتحاق بالزوجفاطمة شرداد 03836Uمزدوجواد الجديدة

104/09/18إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 38 مزدوجمصمودة15003Gفاطمة عاشق

404/09/18إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 28 إلتحاق بالزوجفاطمة عمراوي 15007Lمزدوجبني قلة

1002/09/20إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 14 مزدوجأونانة15044Bفاطمة غياتي

602/09/20إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 24 مزدوجعين بيضاء06364Sفاطمة لبويشي

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةإقليم: وزانم م الفقيه القري

أصيل

1004/09/19 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gفدوة زبيري

102/09/21إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 8 إلتحاق بالزوجفدوى الحجاجي 27275Wمزدوجلمجاعرة

706/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م بني ايتنا 32 مزدوجامزفرون14985Mفريد الجباري

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

204/09/18إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزان 17 إلتحاق بالزوجةقاسمي م 15007Lمزدوجبني قلة

706/09/17إقليم: الحاجبالضيعة 429إقليم: وزانم م ابن زيدون 25 إلتحاق بالزوجقشيقش نعيمة 04129Mمزدوجاقدار

406/09/17إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 33 إلتحاق بالزوجقمر اقشيبل 10881Bمزدوجمناصرة

مدرسة أحمد المنصور إقليم: وزانم/م مولي اسماعيل

الذهبي

106/09/17إقليم: وزان 45 مزدوجسيدي رضوان15029Kقيدي المختار

المدرسة الجماعاتية إقليم: وزانم م الفقيه القري

مجلو

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 35 مزدوجالساحل الشمالي15272Zكريمة القصراوي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: وزانم م الفقيه القري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/20 14 إلتحاق بالزوجكوتر احجيرو 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزانم م لل مريم

الجابري

306/09/17إقليم: وزان 35 إلتحاق بالزوجكوثر الركتوتي 15000Dمزدوجمصمودة

306/09/17عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: وزانم م 6نونبر 34 إلتحاق بالزوجكوثر المنبه 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

102/09/15إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانم م طه حسين 15 إلتحاق بالزوجكوثر عباسي 14997Aمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس م عابد 

الجابري

مدرسة عبد الهادي إقليم: وزان

بوطالب

404/09/18إقليم: وزان 28 إلتحاق بالزوجلبنى التلمساني 06340Rمزدوجاسجن

106/09/17إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزانم م بني ايتنا 42 مزدوجبني قلة15022Cلبنى حمراوي

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

مجموعة مدارس أبي إقليم: وزان

القاسم الشابي

104/09/18إقليم: وزان 28 إلتحاق بالزوجلبنى قنطرة 15054Mمزدوجلمجاعرة

305/09/08عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني 74 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kليلى   كروانى

102/09/20إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 11 إلتحاق بالزوجةمحسن الشراط 15058Sمزدوجلمجاعرة

م/م سيدي علل الحاج إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

_فيفي

104/09/19إقليم: شفشاون 16 مزدوجفيفي06203Sمحسن الفرياخ

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

106/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزان 36 إلتحاق بالزوجةمحسين اوجيل 14980Gمزدوجامزفرون

مجموعة مدارس م 

شكري

مدرسة أحمد المنصور إقليم: وزان

الذهبي

104/09/18إقليم: وزان 28 إلتحاق بالزوجةم البدراوي 15029Kمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس 

الزرقطوني

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنيةإقليم: وزان 22 إلتحاق بالزوجةم الدحاني 14689Rمزدوجبني وال

116/09/97إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م الطبري 165 مزدوجوزان )البلدية(14664Nم الرياضي

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

الخوارزمي

604/09/19إقليم: وزان 16 مزدوجسيدي بوصبر15086Xم الزروالي

مجموعة مدارس طارق إقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة

بن زياد

502/09/20إقليم: وزان 9 مزدوجسيدي بوصبر15088Zم القيري

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري

الفنيدق

415/09/05 111 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fم الهندي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

613/02/17إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: وزانمدرسة لمجاعرة 30 إلتحاق بالزوجةم الوردي 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

م/م تزروت  -القلة- إقليم: وزانم م الشرفاء

المركزية

102/09/21إقليم: العرائش 7 مزدوجسوق القلة05776Cم بلصفار

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

106/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزان 42 مزدوجمصمودة14997Aم حجامي

مجموعة مدارس عبد ا 

كنون

106/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزان 29 إلتحاق بالزوجةم رضى نوني 15007Lمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس إقليم: وزان

الخوارزمي

102/09/21إقليم: وزان 17 مزدوجسيدي بوصبر15086Xم شريطر

مجموعة مدارس ماء 

العينين

202/09/20إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزان 14 مزدوجزومي06393Yم لعباس

102/09/21إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجازغيرة15069Dمراد الدويمي

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: وزان

الزهراوي

204/09/18عمالة: سل 28 إلتحاق بالزوجمريم العروسي 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: طنجة - مدرسة ولدة البتدائيةإقليم: وزانم م علل بن عبدا

أصيل

921/02/17 39 إلتحاق بالزوجمريم انهاري 15162E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

906/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم/م مولي اسماعيل 42 مزدوجبني قلة15011Rمزيان مجدولين

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور

الفنيدق

116/09/96 173 مزدوجمرتيل )البلدية(25431Sمصطفى العلوي

106/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 35 مزدوجزومي06404Kمصطفى ساسي

106/09/17إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: وزانم م أمزو 26 إلتحاق بالزوجملك ادريسي كرطومي 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

402/09/20إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: وزانم م كراينو 24 مزدوجزوادة05738Lمنار شعري

مجموعة مدارس م 

مزيان بلفقيه

104/09/18إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزان 26 إلتحاق بالزوجمونية المطمري 15022Cمزدوجبني قلة

1002/09/21إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 7 مزدوجتروال15063Xنادية اسعيدي

مجموعة مدارس إقليم: وزانم م الفقيه القري

الزرقطوني

602/09/20إقليم: وزان 14 إلتحاق بالزوجناهد الروكي 06316Pمزدوجابريكشة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس م عابد 

الجابري

206/09/17عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: وزان 33 إلتحاق بالزوجنبيلة الكابض 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد

مجموعة مدارس إقليم: وزان

الخوارزمي

104/09/18إقليم: وزان 38 مزدوجسيدي بوصبر15086Xنجلء حكمي

1002/09/21إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزانم م الشرفاء 7 مزدوجتروال15075Kنجود عمراوي

204/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م اللوكوس 22 مزدوجلمجاعرة15058Sنجوى اسعيدي

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

 - تمارة

404/09/18 29 إلتحاق بالزوجنجوى خيدوري 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

704/09/18إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: وزان 28 مزدوجلغدير06236Cنجيم التشتي

مجموعة مدارس ثريا 

الشاوي

406/09/17إقليم: وزانم/م واد الذهبإقليم: وزان 33 إلتحاق بالزوجندا خطار 15019Zمزدوجبني قلة

203/03/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 39 إلتحاق بالزوجنزهة ووش 07637Aمزدوجكطاية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

الفنيدق

706/09/17 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fنسيبة الكون

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي

أصيل

102/09/20 16 إلتحاق بالزوجنوار معزي 27598X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أبي 

القاسم الشابي

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: وزان

وتنان

914/02/17 36 إلتحاق بالزوجنوال المخروم 04874Xمزدوجالدراركة

216/09/99إقليم: وزانم ابن هانيإقليم: وزانم م 6نونبر 161 مزدوجوزان )البلدية(14665Pنور الدين العمراني

106/09/17عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزانم/م م بن بطوطة 32 إلتحاق بالزوجنورة البقالي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

206/09/17عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: وزانم م المنفلوطي 34 إلتحاق بالزوجنورة الطويار 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: طنجة - مدرسة إبن تيمية البتدائيةإقليم: وزانم م ابن مالك

أصيل

202/09/10 36 إلتحاق بالزوجهدى الكابض 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس عبد ا 

كنون

216/09/96إقليم: وزانم المام علي بن أبي طالبإقليم: وزان 183 مزدوجوزان )البلدية(14667Sهشام الحجاوي

مجموعة مدارس عبد 

الكريم الخطابي

مدرسة أحمد المنصور إقليم: وزان

الذهبي

104/09/19إقليم: وزان 21 إلتحاق بالزوجةهشام المسعودي 15029Kمزدوجسيدي رضوان
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب

816/09/96إقليم: وزانم ابن هانيإقليم: وزان 167 مزدوجوزان )البلدية(14665Pهشام خربوش

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي

الجابري

106/09/17إقليم: وزان 45 مزدوجمصمودة15000Dهناء سلمي

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

814/02/17عمالة: مكناسبوعسل المركزإقليم: وزان 25 إلتحاق بالزوجةهنتاتي ادريس 03845Dمزدوجوليلي

مجموعة مدارس عبد 

الرحيم بوعبيد

802/09/10عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزان 59 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(01200Dوداد بندريس

المدرسة الجماعاتية 

السيدة الحرة

204/09/18عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: وزان 24 إلتحاق بالزوجوسام العمراوي 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة أحمد المنصور 

الذهبي

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: وزان

أصيل

414/02/17 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26905Uوسيمة الكابض

مدرسة المام علي إقليم: وزانم م الطبري

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1013/02/17 30 الشرف  مغوغة 21180Wوفاء  زنفة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: وزانمدرسة لمجاعرة 19 إلتحاق بالزوجةوليد شاطر 02117Aمزدوجسبع رواضي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: وزانم.م م بن عبد ا

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

814/02/17 53 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zياسين الزويلي

304/09/19إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 31 مزدوجلمجاعرة15058Sيحيى للطفي

عمالة: طنجة - مدرسة المتنبي البتدائيةإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور

أصيل

106/09/17 29 إلتحاق بالزوجيسرى العماري 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس م 

العربي المساري

202/09/21إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزان 8 إلتحاق بالزوجيسرى غيلني 15075Kمزدوجتروال

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم م أمزو

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

426/10/17 25 مزدوجالعوامة15288Sيوسف التلمساني

المجموعة المدرسية إقليم: وزانم م م عبده

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 45 مزدوجسبت الزينات15250Aيوسف حسيني

مدرسة عبد الهادي إقليم: وزانم م لل مريم

بوطالب

820/02/17إقليم: وزان 43 إلتحاق بالزوجةيوسف علمي 06340Rمزدوجاسجن

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

مجموعة مدارس م إقليم: وزان

شكري

102/09/21إقليم: وزان 7 مزدوجازغيرة15071Fيونس الشلح

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

602/09/21إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزان 7 المازيغيةوزان )البلدية(14671Wعماد بيحيي

86



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

 مدرسة الدغاليين 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة السمارة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

402/09/20 13 إلتحاق بالزوجأحبيص سكينة 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/19إقليم: تطوانم.م بنقريشعمالة: طنجة - أصيلمدرسة بوكدور البتدائية 19 إلتحاق بالزوجأحجييج فطيمة الزهرة 05631Vمزدوجدار بني قريش

مدرسة عمر بن الخطاب 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/85 108 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hأحمد  البقالي

مدرسة بني سعيد 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/91 115 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hأحمد أفقير

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

404/09/12 37 إلتحاق بالزوجأسية فارس 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 28 نعمأسية لحلو 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة ابن سعيد المغربي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة بدريون البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 19 نعمإكرام الفقيه 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية أحمد 

الطرداني

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجإلهام فحلوني 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعاتية أولد 

بوعيشة

م/م خندق الزرارع عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

204/09/18 18 مزدوجالقصر الصغير15313Uأمال راجع

مدرسة سيدي أحمد عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المتنبي البتدائية

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

904/09/12 45 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zأمنية الشعيري

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

  مدرسة الخلص عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 9 إلتحاق بالزوجأميمة دقاقي 25435W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 26 نعمأناس محبوب 27597W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية أولد 

بوعيشة

مدرسة أبو هريرة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 8 إلتحاق بالزوجةأنس قنجاع 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

مدرسة أحمد بلفريج عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

407/09/04 80 إلتحاق بالزوجإنصاف مرصو 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية خندق 

سنان

عمالة: طنجة - مدرسة المستقبل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1013/02/17 49 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20079Zإيمان انكادي

مدرسة أولد عنتر 

البتدائية

مدرسة بني سعيد عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1031/08/18 24 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pابراهيم الصمدي

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

 مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 38 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20082Cابن جبور مريم
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الزلقة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

316/09/95 94 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15199Vاحمد فتيان

المجموعة المدرسية خندق 

سنان

مدرسة عين العسل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 مزدوجكزناية )البلدية(15218Rاسماء برقية

مجموعة مدارس عبد عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المستقبل البتدائية

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل

121/02/17 20 نعماسماء بقى 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة الحسن الحصري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة سكينة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 48 نعماكرام الزكاري 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المجموعة المدرسية 

ابرييش

عمالة: طنجة -  مدرسة البديع البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

106/09/17 15 إلتحاق بالزوجةالزمي الحسني أناس 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة الحسن الحصري 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة سكينة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/98 54 نعمالبشير بلمحيطو 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق

504/09/18 12 نعمالبقالي بشرى 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

المجموعة المدرسية 

الحومر

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

حجرة النحل

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/19 21 مزدوجحجر النحل15223Wالحسناوي انوار

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 23 إلتحاق بالزوجالدامون مريم 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة مولي يوسف 

البتدائية

مدرسة المختار السوسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

209/12/11 48 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15200Wالداودي عبد المجيد

 مدرسة عبد الرحيم 

بوعبيد البتدائية

مدرسة الحسن الول عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/99 126 نعمالزكري بدرية 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي بوعراقية 

البتدائية

عمالة: طنجة - المدرسة الجديدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/03 72 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20080Aالصالحي كريمة

عمالة: طنجة - مدرسة الرحمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة المستقبل البتدائية

أصيل

116/09/94 150 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(27285Gالصروخ مصطفى

عمالة: طنجة - مدرسة التقدم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السمارة البتدائية

أصيل

102/09/15 26 إلتحاق بالزوجالفلح هدى 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

  مدرسة الشريف 

الدريسي البتدائية

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

214/09/01 38 إلتحاق بالزوجالقاسمي نعيمة 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة العرفان البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

أصيل

206/09/17 23 إلتحاق بالزوجالكرتات سارة 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

805/09/08 62 إلتحاق بالزوجالمبا ركي المعدا نية 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق

506/09/17 30 مزدوجبليونش05440Mالمختار بوشلوش

مدرسة الحسن الحصري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة سكينة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/93 48 نعمالمصطفى بنعتو 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

شعيب

405/09/11إقليم: الناضور 22 مزدوجبوعرك12365Pالمعتوكي م

مدرسة سيدي بوعراقية 

البتدائية

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/94 100 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26331Vالمنصوري عبد الله

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/19 21 مزدوجحجر النحل24284Vالمهدي المحجوبي

214/02/17إقليم: الحسيمةم/م اساكنعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية 26 مزدوجاساكن06724Hالمهدي بلمكي

المجموعة المدرسية 

الرفايف

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/19 21 مزدوجحجر النحل24284Vالمودن جليلة

المجموعة المدرسية 

الزينات

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

101/09/18 38 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gالهادي شوقي

المجموعة المدرسية 

الزينات

 مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/21 10 إلتحاق بالزوجالياسمة لوقع 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة عمر بن الخطاب 

البتدائية

مجموعة مدارس عبد عمالة: طنجة - أصيل

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 108 مزدوجكزناية )البلدية(15217Pامال لهللي

المجموعة المدرسية 

أكووارت

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/18 22 نعماودالوح يوسف 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة طه عبد الرحمان 

البتدائية

104/09/18إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2عمالة: طنجة - أصيل 18 إلتحاق بالزوجايت سليمان سناء 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

مدرسة سيدي أحمد بن عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الواحة البتدائية

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/14 30 الشرف  مغوغة 15175Uايمان الحسوني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية أولد 

بوعيشة

إقليم: فحص -  م/م المخالد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة

904/09/19 26 مزدوجاجوامعة05457Fبثينة مرحوم

المجموعة المدرسية 

الحومر

 مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 80 إلتحاق بالزوجبحوق زينب 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية خندق 

سنان

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1004/09/19 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gبشرى الصروخ

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

مدرسة سيدي قاسم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/01 79 مزدوجكزناية )البلدية(26908Xبعلي  فاطمة الزهراء
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

أصيل

202/09/16 6 إلتحاق بالزوجبلط الهام 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الرحمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة التقدم البتدائية

أصيل

202/09/16 24 إلتحاق بالزوجةبلل بوليفة 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة إبن تيمية 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة البوغاز البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

516/09/99 110 إلتحاق بالزوجبنعجيبة فاطمة الزهرة 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة القرطبي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/15 34 إلتحاق بالزوجبوزيان خديجة 26378W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة المهدي بن تومرت 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة القدس البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

316/09/91 160 الشرف  السواني 15159Bبوزيد نجيبة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي قاسم 

البتدائية

مدرسة أبو بكر اللمتوني عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

505/09/07 38 إلتحاق بالزوجتالسي خديجة 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية 

أكووارت

506/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءعمالة: طنجة - أصيل 20 إلتحاق بالزوجةجواد  إينسي 02163Aمزدوجعين الشقف

 مدرسة عبد الكريم 

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/91 124 الشرف  مغوغة 19973Jحفيظة الفوال

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة أحمد بلفريج عمالة: طنجة - أصيل مدرسة العيون البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/98 104 إلتحاق بالزوجحكيمة بارو 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة أحد الغربية 

البتدائية

 مدرسة ابن خلدون عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/04 96 إلتحاق بالزوجحليمة زغلول 15205B)مزدوجاصيلة )البلدية

عمالة: طنجة -  مدرسة العيون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

أصيل

604/09/18 32 الشرف  مغوغة 19969Eحليمة عديلي

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يعلىعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

صالح

130/01/17 21 إلتحاق بالزوجةحميد رايض 07571Dمزدوجاهل مربع

مدرسة 18 نونبر 

البتدائية

مدرسة ابن عاشر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

415/02/17 24 نعمإلتحاق بالزوجحنان الحرش 15141G طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة القرطبي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الكندي البتدائية

أصيل

116/09/99 99 طنجة المدينة 26378Wحنان بنيزة

)المقاطعة(

مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزينات

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 44 إلتحاق بالزوجحيات حيمي 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م المكي 

الناصري البتدائية

 مدرسة ابن حنبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

420/02/17 34 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15197Tخالد المسفوتي

 مدرسة أحمد بوكماخ عمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 12 نعمخالد بلحاج 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

90



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد الرحمن أنكاي 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/16 20 إلتحاق بالزوجخلود بوبقرة 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة رابعة العدوية عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المل البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/97 63 نعمإلتحاق بالزوجدنيا أنيش 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة معاذ بن جبل عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 14 إلتحاق بالزوجرحيب فردوس 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

  مدرسة إبن زهر 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة البوغاز البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

216/09/91 148 الشرف  السواني 15163Fرشيد بنعياد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الحسن بن الصديق

أصيل

402/09/20 8 إلتحاق بالزوجرميساء بوحاج 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة طه عبد الرحمان عمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 36 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15231Eروشدي أمل

المجموعة المدرسية خندق 

سنان

1202/09/20إقليم: تطوانم.م الهرارزةعمالة: طنجة - أصيل 19 مزدوجابغاغزة05603Pروعة عقا

 مدرسة عبد ا إبراهيم 

البتدائية

203/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: طنجة - أصيل 28 إلتحاق بالزوجزقان حفيظة 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين البتدائية

مدرسة 20 غشت عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/19 14 نعمزهراء الحياني 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية 

الرفايف

مدرسة أبو هريرة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/21 7 إلتحاق بالزوجزينبة الجعفري 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة المام الشاذلي 

البتدائية

904/09/19عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: طنجة - أصيل 11 إلتحاق بالزوجسارة زينون 03898Lمزدوجواد الجديدة

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

مدرسة ابن سعيد المغربي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 21 إلتحاق بالزوجسارة منصوري 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/97إقليم: القنيطرةالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية 24 نعمسعيد بنيعيش 10796J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المجموعة المدرسية 

البريدية

عمالة: طنجة - مدرسة الخير البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

317/08/18 38 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21700Lسعيد لكو

 مدرسة المختار البقالي 

البتدائية

 مدرسة المام مالك عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

118/10/90 146 مزدوجاصيلة )البلدية(15207Dسعيدة بوعصيد

المجموعة المدرسية 

الزينات

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

301/09/18 38 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26181Gسلوى ديدوح

مدرسة ابن سعيد المغربي 

البتدائية

مدرسة موسى بن نصير عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/01 83 نعمإلتحاق بالزوجسليمة أحموت 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة صلح الدين 

اليوبي البتدائية

المدرسة الجماعاتية عمالة: طنجة - أصيل

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

116/09/88 124 مزدوجبليونش05541Xسمان عبد الله

مدرسة عمر بن الخطاب 

البتدائية

مدرسة م الدريسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 12 إلتحاق بالزوجسمية بنعليلو 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة المام مالك بن 

أنس البتدائية

مدرسة ابن عاشر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/91 164 طنجة المدينة 15141Gسمية مكوار

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة بني سعيد 

البتدائية

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/11 52 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hسناء اعزاير

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة م الدريسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 19 إلتحاق بالزوجسهام شاكر 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة مالكة الفاسي 

البتدائية

عمالة: الصخيرات النصرعمالة: طنجة - أصيل

 - تمارة

104/09/19 13 إلتحاق بالزوجسهيلة اعميمار 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرملة

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 57 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26331Vشدية الفلقي

مدرسة خالد مشبال 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المستقبل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

401/01/10 56 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20079Zشنوف سهام

المجموعة المدرسية خندق 

سنان

 مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 31 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21699Kشهرزاد الخمليشي

مدرسة م الحداد 

البتدائية

مدرسة إدريس الول عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

112/10/17 28 إلتحاق بالزوجشويطاري بكري سميرة 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد ا بن 

الصديق البتدائية

مدرسة علل بن عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

213/02/17 20 إلتحاق بالزوجشيماء التسولي 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الحكمة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/19 10 إلتحاق بالزوجشيماء السربوت 27597W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية أحمد 

الطرداني

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجشيماء الصحيح الفلوس 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

مدرسة خالد مشبال عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 19 إلتحاق بالزوجشيماء دروز 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

أصيل

202/09/15 27 إلتحاق بالزوجصباح عمي ادريس 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الهادي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المل البتدائية

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 48 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15295Zصفاء الفتوح

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

مدرسة فاطمة الزهراء عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/00 143 الشرف  السواني 15181Aصفاء شكري اسماعيل

)المقاطعة(

مزدوج
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مدرسة رابعة العدوية 

البتدائية

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدعمالة: طنجة - أصيل 66 نعمعبد السلم ملسو 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة المختار السوسي 

البتدائية

مدرسة أبو هريرة عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/96 90 طنجة المدينة 15216Nعبد الصمد الطالبي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة ابن عاشر 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة سكينة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

216/09/91 30 نعمعبد اللطيف المومن الريفي 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

208/02/17عمالة: الميةمدرسة علي بن أبي طالبعمالة: طنجة - أصيلمدرسة البركة البتدائية 20 إلتحاق بالزوجةعبد المنعيم طيري 27734Vمزدوجبني يخلف

مدرسة م الحداد 

البتدائية

إقليم: الفقيه بن م المام مالكعمالة: طنجة - أصيل

صالح

302/09/15 32 الفقيه بن صالح 07325Lعبدالغنى الدحانى

)البلدية(

مزدوج

مدرسة م المكي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة النخيل البتدائية

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15292Wعماد العروسي

مجموعة مدارس المام 

الشاطبي

مدرسة معاذ بن جبل عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الخواجة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس عبد 

الحميد احساين

مدرسة خديجة أم عمالة: طنجة - أصيل

المؤمنين البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 9 نعمفاطمة الزهراء السعدي 15161D الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

 مدرسة البصيري 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة إبن تيمية البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

126/04/17 24 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الشريف 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة المهدي بن تومرت 

البتدائية

مدرسة مالكة الفاسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 14 نعمفاطمة الزهراء اولد احجان 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية 

أكووارت

عمالة: طنجة - مدرسة مبروكة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/19 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بن سعيد 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م الحداد 

البتدائية

عمالة: طنجة - المدرسة الجديدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/11 50 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20080Aفاطمة الزهراء فتاح

المجموعة المدرسية 

حجرة النحل

102/09/16إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلعمالة: طنجة - أصيل 53 سيدي سليمان - 04440Aفاطمة الزهراء كلو

الشراعة )البلدية(

مزدوج

306/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيعمالة: طنجة - أصيلمدرسة النخيل البتدائية 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مقفاع 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: طنجة -  مدرسة النصر البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الرشاد البتدائية

أصيل

402/09/20 8 فاطمة الزهراء نونو 

الغرباوي
إلتحاق بالزوج 15185E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة طه عبد الرحمان 

البتدائية

عمالة: الصخيرات الفتحعمالة: طنجة - أصيل

 - تمارة

316/09/96 60 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xفتيحة شنتير

مدرسة 18 نونبر عمالة: طنجة - أصيلمدرسة سكينة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/00 66 نعمفدوى عفيفي 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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مدرسة طه عبد الرحمان عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

214/02/17 40 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15231Eفرح الغنيتي

مدرسة القرطبي 2 عمالة: طنجة - أصيلمدرسة بدريون البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

322/02/17 28 إلتحاق بالزوجفردوس المدني  الحوزي 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

815/09/05 68 إلتحاق بالزوجفطيمة الزهرة الرقاص 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة م المكي 

الناصري البتدائية

عمالة: طنجة - المدرسة الجديدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

107/09/04 56 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20080Aفقير الهام

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

إقليم: فحص - مدرسة المنار البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

انجرة

113/02/17 42 إلتحاق بالزوجفيروز يسين 15298Cمزدوجالبحراويين

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجماعاتية الهار

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجكريمة مسليك 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلالمجموعة المدرسية الزوة

أصيل

404/09/18 28 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26905Uكوثر افيلل

مدرسة م الحداد 

البتدائية

306/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةعمالة: طنجة - أصيل 18 إلتحاق بالزوجلبنى الخمال عربيط 05754Dمزدوجالعوامرة

المدرسة الجماعاتية 

مجلو

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

205/09/08 83 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20083Dلخويرد زهيرة

106/09/17إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزعمالة: طنجة - أصيل مدرسة البديع البتدائية 18 إلتحاق بالزوجلمياء أفيلل 12652Bمزدوجاتروكوت

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

مدرسة سيدي أحمد عمالة: طنجة - أصيل

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

113/02/17 51 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zلوع عواطف

مدرسة أحمد شوقي 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

306/09/01 58 نعمليطفة الحمدي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية دار عمالة: طنجة - أصيل مدرسة الفتح البتدائية

الشاوي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 20 نعمليلى الغزوان 15233Gمزدوجدار الشاوي

المجموعة المدرسية أولد 

عبو

مدرسة المام الشاذلي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجمحب كوثر 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عقبة بن نافع 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

302/09/15 42 نعممحسن بكري 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية أولد 

بوعيشة

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 28 مزدوجالعوامة15288Sم الحرش

مدرسة أبو بكر اللمتوني 

البتدائية

904/09/18إقليم: الحسيمةبلحكعمالة: طنجة - أصيل 16 مزدوجبني جميل مكسولين18630Zم الحندوثي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة سيدي بوعراقية 

البتدائية

802/09/10إقليم: تنغيرم.م ايت كماتعمالة: طنجة - أصيل 24 أيت  سدرات السهل 12843Jم العطاشي

الغربية

مزدوج

مدرسة المام علي 

البتدائية

مدرسة موسى بن نصير عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/93 124 الشرف  مغوغة 15150Sم الغزالي

)المقاطعة(

مزدوج

المجموعة المدرسية 

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - مدرسة القدس البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/93 207 الشرف  السواني 15159Bم الولهاني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الحسن الحصري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة النماء البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/15 31 إلتحاق بالزوجةم حلمي الشدادي 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي اليماني 

البتدائية

المدرسة الجماعاتية أحمد عمالة: طنجة - أصيل

الطرداني

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/14 28 مزدوجحد الغربية15259Kم صادق

المجموعة المدرسية 

الزينات

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/20 14 نعمم منير الواري 15288Sمزدوجالعوامة

402/09/15إقليم: تنغيرم.م حلولعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السمارة البتدائية 26 إلتحاق بالزوجةمعداني 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرفايف

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

604/09/19 21 إلتحاق بالزوجمروى التباري 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة أحد الغربية 

البتدائية

مدرسة خالد مشبال عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 34 الشرف  مغوغة 15294Yمريم الجباري

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجماعاتية الهار

أصيل

514/02/17 39 إلتحاق بالزوجمريم الخليع 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة أحمد شوقي عمالة: طنجة - أصيلمدرسة 11 يناير البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

516/09/85 136 نعممريم الصغيار 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الحسن الول 

البتدائية

 مدرسة عبد الرحيم عمالة: طنجة - أصيل

بوعبيد البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 نعممريم المراكشي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة مولي يوسف عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26331Vمريم الميموني

مدرسة أبي ذر الغفاري عمالة: طنجة - أصيلمدرسة مبروكة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

124/02/17 33 إلتحاق بالزوجمريم اولد حدو 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزينات

 مدرسة عبد ا إبراهيم عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

213/02/17 43 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(20082Cمريم بوسليم

  مدرسة الخلص 

البتدائية

602/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدعمالة: طنجة - أصيل 44 مزدوجأولد بن حمادي10971Zمريم شاكر

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الحومر

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 20 مزدوجالساحل الشمالي15277Eمصعب الجميلي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المجموعة المدرسية 

الزينات

مدرسة المختار السوسي عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 22 إلتحاق بالزوجمقدم غزلن 15200W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م الحداد 

البتدائية

عمالة: الصخيرات فاطمة الفهريةعمالة: طنجة - أصيل

 - تمارة

904/09/18 16 إلتحاق بالزوجمنى اسريفي 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة أولد عطية 

البتدائية

مدرسة علل بن عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/08 58 مزدوجاصيلة )البلدية(15208Eموكينا نوال

124/01/08إقليم: القنيطرةالمرابطينعمالة: طنجة - أصيلمدرسة النماء البتدائية 38 سوق الربعاء 06803Uناصيري عبد الكريم

)البلدية(

مزدوج

مدرسة م الحداد 

البتدائية

 مدرسة البصيري عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

115/09/05 70 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(18316Hنبيلة لوقع

المجموعة المدرسية الحد 

القديم

مدرسة أحد الغربية عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/19 21 مزدوجحد الغربية15210Gنجوى الغياني

 مدرسة أحمد بوكماخ 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة الوحدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

317/02/17 26 نعمنجيمة الدريسي البركاني 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية أحمد 

الطرداني

مدرسة الفريحيين عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 21 إلتحاق بالزوجنزيهة مقران 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

مدرسة المهدي بن تومرت عمالة: طنجة - أصيلمدرسة الوحدة البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 نعمنعيمة بوجرايد 15177W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة بدريون البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلمدرسة الحكمة البتدائية

أصيل

402/09/20 18 نعمنوال صابري 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

المجموعة المدرسية 

الرفايف

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/21 17 مزدوجحجر النحل24284Vهاجر الشدادي

مدرسة بني سعيد عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجماعاتية الهار

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/20 24 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pهاجر الوهابي

مدرسة رابعة العدوية 

البتدائية

مدرسة عقبة بن نافع عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/07 50 نعمهاجر بوزيد 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الحسن الحصري 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة سكينة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/12 56 نعمهدى العدي 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الهادي 

بوطالب البتدائية

221/02/17إقليم: شفشاونم/م توارشتعمالة: طنجة - أصيل 30 مزدوجلغدير06236Cهدى زيطان

مدرسة سيدي بوعراقية عمالة: طنجة - أصيلمدرسة المنار البتدائية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/03/17 34 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15202Yهشام الزرق

المجموعة المدرسية 

الرويف

عمالة: طنجة - مدرسة النماء البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

206/09/17 35 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26573Hهشام موشطاش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة مالكة الفاسي 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة ولدة البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

302/09/14 32 إلتحاق بالزوجهند الزاكي 15162E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

المجموعة المدرسية 

الزينات

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجوئام الهاشمي 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة أحد الغربية 

البتدائية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 18 مزدوجحجر النحل24284Vياسين المزكلدي

المجموعة المدرسية 

الحومر

مدرسة م علي مرزوق عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/03 79 مزدوجاصيلة )البلدية(15206Cياسين المليح

مدرسة مالكة الفاسي 

البتدائية

عمالة: طنجة - مدرسة المستقبل البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

706/09/17 14 نعميحيى اكدي 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية أولد 

بوعيشة

مدرسة أولد عنتر عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 21 مزدوجحد الغربية15211Hيوسف البزونة

مدرسة 20 غشت 

البتدائية

المجموعة المدرسية عمالة: طنجة - أصيل

الزينات

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 14 نعميوسف الريفي 15250Aمزدوجسبت الزينات

المجموعة المدرسية 

ابرييش

مدرسة بني سعيد عمالة: طنجة - أصيل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/09 53 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pيوسف الشنك

المجموعة المدرسية أولد 

الرياحي

 مدرسة عبد الكريم عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 34 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(21699Kيوسف العلوي البلغيثي

مدرسة بني سعيد عمالة: طنجة - أصيلالمجموعة المدرسية الزوة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/18 38 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pيونس مزال

مدرسة أولد عطية 

البتدائية

عمالة: الصخيرات المنظر الجميلعمالة: طنجة - أصيل

 - تمارة

602/09/20 12 إلتحاق بالزوجةرشيد  الغرناطي 01326R)المازيغيةالصخيرات )البلدية

مدرسة إبن تيمية 

البتدائية

403/09/13إقليم: تنغيرقلعة مكونةعمالة: طنجة - أصيل 40 المازيغيةقلعة مكونة )البلدية(12782Tششاوي م

مدرسة سيدي بوعراقية 

البتدائية

902/09/21إقليم: الحسيمةامرابطنعمالة: طنجة - أصيل 6 إلتحاق بالزوجلبنى أعروص 06646Yالمازيغيةلوطا

المجموعة المدرسية 

البريدية

عمالة: طنجة - مدرسة إبن تيمية البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/19 18 طنجة المدينة 15227Aهشام أشبار

)المقاطعة(

المازيغية

عمالة: المضيق - مدرسة 18 نوفمبرإقليم: تطوانمدرسة ابن خلدون

الفنيدق

116/09/86 6 نعم       أحمد الفتوح 25192G)مزدوجمرتيل )البلدية

516/09/96إقليم: تطوانمدرسة طريق الوحدةإقليم: تطوانم.م كيتان 145 مزدوجتطوان )البلدية(19963Yأبوالقاسم توفيق

302/09/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م الهرارزة 25 إلتحاق بالزوجةأحمد الخطابي 05619Gمزدوجازل
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/93إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: تطوانم.م ارقادن 181 مزدوجواد لو )البلدية(22891Fأحمد مهدي

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي

الخطابي

1004/09/12إقليم: تطوان 46 إلتحاق بالزوجأخريف شيماء 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/20إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: تطوانم.م تاملوت 12 إلتحاق بالزوجأسماء سانية 05625Nمزدوجزينات

إقليم: فحص -  م/م لكديوة البتدائيةإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت

انجرة

706/09/17 25 مزدوجأنجرة05478Dإكرام الدوييب

806/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: تطوانم.م افران علي 20 مزدوجبني حرشن05503Fإكرام الولنتي

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزانيإقليم: تطوانمدرسة طريق الوحدة 138 مزدوجوجدة )البلدية(04301Zإلهام بغدادي

206/09/17إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 26 إلتحاق بالزوجإمساتن عزيزة 05636Aمزدوجبني سعيد

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: تطوانم.م بني موسى

الفنيدق

1004/09/19 11 إلتحاق بالزوجأمينة الشعيبي 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

1004/09/19إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 22 إلتحاق بالزوجإيمان البغدادي 05634Yمزدوجدار بني قريش

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: تطوانم.م تغزوت

بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجإيمان بوشوف 05462Lمزدوجأنجرة

204/09/18إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 28 إلتحاق بالزوجإيمان بياض 05611Yمزدوجزيتون

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م تزغارن

البيروني

304/09/18إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجإيمان لشقر 26315Cمزدوجصدينة

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: تطوانم.م إهلل

سيدي قاسم

104/09/18إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجابتسام اشطون 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

مدرسة سعد بن أبي إقليم: تطوانم.م تاملوت

وقاص البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/19 22 إلتحاق بالزوجابتسام افلل 01526H مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/10إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 29 إلتحاق بالزوجةابراهيم الزرغيلي 05634Yمزدوجدار بني قريش

المجموعة المدرسية خندق إقليم: تطوانم.م لشياخ

سنان

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/19 16 مزدوجدار الشاوي15238Mاحسان العلمي

216/09/95إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزانيإقليم: تطوانم.م واد الليل 141 مزدوجتطوان )البلدية(05380Xاخنازيرن مصطفى
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ترتيب
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 11 إلتحاق بالزوجاسريسر فاطمة 05636Aمزدوجبني سعيد

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تطوانم.م بني موسى

باها

204/09/19 12 إلتحاق بالزوجةاسماعيل بنخنو 25031Gمزدوجأيت عميرة

504/09/18إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م تاملوت 28 إلتحاق بالزوجةالبحوتي منير 05613Aمزدوجزيتون

102/09/15إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م المورد 29 إلتحاق بالزوجةالبقالي الطاهري م سعيد 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

302/09/16عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى 43 إلتحاق بالزوجالبوزيدي سكينة 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

906/09/00إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م العليق 123 مزدوجتطوان )البلدية(20406Eالبوظموسي م

117/09/84إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: تطوانم.م الزينات 187 مزدوجتطوان )البلدية(19962Xالتجكاني أحمد

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور

الفنيدق

304/09/18 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fالدبدوبي سناء

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: تطوانم.م تازروت

الفنيدق

504/09/18 38 مزدوجعليين19291Tالزهار عبد المنعم

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن

الفنيدق

504/09/18 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fالشيخي أمال الدواس

904/09/19إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 16 إلتحاق بالزوجالطالب فاطمة 05631Vمزدوجدار بني قريش

مدرسة عبد العزيز مزيان إقليم: تطوانم.م بطارة

بلفقيه البتدائية

305/09/03إقليم: تطوان 139 مزدوجتطوان )البلدية(27437Xالعثماني أنور

مدرسة سيدي أحمد بن إقليم: تطوانم.م السلم

عجيبة البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/18 38 الشرف  مغوغة 15175Uالعربيتي خلود

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/14إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 42 إلتحاق بالزوجالفاسي مريم 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/18إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 28 إلتحاق بالزوجةالفريهمات توفيق 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

101/01/17إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانم.م العليق 42 إلتحاق بالزوجاللبادي لبنى 05611Yمزدوجزيتون

504/09/18إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م العليق 30 إلتحاق بالزوجالمدني فاطمة الزهرة 05415K)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة عبد ا بن إقليم: تطوانم.م المورد

الصديق البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/11 49 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15296Aالمرابط يوسف

305/09/08إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م المورد 67 إلتحاق بالزوجالمفتاحي كريمة 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانم.م إدريس الثاني

الفنيدق

104/09/12 61 نعمالمنصوري  رفيقة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: تطوانم.م تاملوت

سيدي قاسم

402/09/20إقليم: تطوان 9 إلتحاق بالزوجةالمهدي بابجة 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانم.م الغابة

الفنيدق

704/09/18 28 إلتحاق بالزوجالنويشي خديجة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

102/09/10إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوان 44 نعمامهاوش مريم 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوانمدرسة ابن طفيل

الزواق

306/09/03إقليم: تطوان 58 نعمامينة زيدان 05409D)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/18إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 28 إلتحاق بالزوجةانس ازبدار 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

206/09/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 25 إلتحاق بالزوجةاولد عبدالرزاق عبد اللطيف 05619Gمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: تطوانم.م إهلل

سيدي قاسم

304/09/18إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجبجطوي مريم 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

مدرسة عبد ا إقليم: تطوانم.م الحدادين

الشفشاوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

504/09/18 21 إلتحاق بالزوجبشرى البورقادي 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

201/01/10إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م تزغارن 67 إلتحاق بالزوجةبن يوسف عبد الله 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م امرسان 51 إلتحاق بالزوجةتوفيق الحمدي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م امرسان

شعيب الدكالي

804/09/12إقليم: تطوان 52 إلتحاق بالزوجةتوفيق حمدون 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

النفيس

مدرسة السيدة سكينة  بنت إقليم: تطوان

الحسين

116/09/85إقليم: تطوان 207 مزدوجتطوان )البلدية(05378Vجمال أضعيف

المدرسة البتدائية عبد 

اللـه الشفشاوني

مدرسة سيدي احمد إقليم: تطوان

الزواق

202/09/10إقليم: تطوان 56 إلتحاق بالزوجةجمال الدين كرامي 05409D)مزدوجتطوان )البلدية

204/09/18إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م امرسان 19 إلتحاق بالزوجةجواد القطار 05634Yمزدوجدار بني قريش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

101/01/10إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي 44 مزدوجتزكان06299Wحسن كلطي

116/09/98إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزانيإقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريس 100 نعمحسناء الفتوح 05380X)مزدوجتطوان )البلدية

804/09/19إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 11 مزدوجالخروب05605Sحسناء بورايسي

604/09/19إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: تطوانم.م تمرابط 11 إلتحاق بالزوجحفيظة بلحسن 05486Mمزدوجسوق القديم

مدرسة صلح الدين إقليم: تطوانم,م بني ليث

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/01/17 37 الشرف  مغوغة 15178Xحميد إدريسي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

516/09/95إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزانيإقليم: تطوان 140 مزدوجتطوان )البلدية(05380Xحنان المرابط

106/09/02إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزاني 74 نعمحنان بنسحيط 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة لسان الدين بن 

الخطيب

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوان

بن مشيش

115/09/04إقليم: تطوان 56 نعمحياة لقديم 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

516/09/92إقليم: تطوانمدرسة ابن رشدإقليم: تطوانمدرسة ابن حزم 124 مزدوجتطوان )البلدية(05397Rخديجة الشافعي

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرإقليم: تطوانم.م اوشتام

الفنيدق

102/09/16 35 إلتحاق بالزوجخديجة العفاقي الفلح 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

سيدي قاسم

904/09/19إقليم: تطوان 15 إلتحاق بالزوجخديجة حمي 27591Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

505/09/11إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م قنيقرة 48 إلتحاق بالزوجخديجة فتوحي 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/20إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: تطوانم.م الصباب 9 إلتحاق بالزوجرانية الوركلي 04726Lمزدوجكنفودة

إقليم: فحص - م/م الحومة البتدائيةإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور

انجرة

102/09/20 10 إلتحاق بالزوجرحمة سوليماني 05534Pمزدوجالقصر المجاز

المدرسة الجماعاتية دار 

بن قريش

مدرسة سيدي أحمد إقليم: تطوان

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/14 51 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zرحمة عبدالوارث

مدرسة سيدي أحمد إقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

بنعجيبة

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/15 40 مزدوجالفنيدق )البلدية(05428Zرفيدة الزروالي

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: تطوانم.م اشروظة

الفنيدق

306/09/17 25 إلتحاق بالزوجةزهير بنعياد 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

 المدرسة الجماعاتية 

البيروني

مدرسة عبد العزيز إقليم: تطوان

بنشقرون

802/09/10إقليم: تطوان 58 إلتحاق بالزوجزينب الشريف احويك 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

1002/09/15إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: تطوانم.م بني وسيم 1 35 إلتحاق بالزوجزينب المخرشف 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م دوقشير البتدائيةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير

انجرة

904/09/19 26 مزدوجالقصر المجاز05538Uزينب سواح

المجموعة المدرسية إقليم: تطوانم.م اوراغن

الرفايف

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/19 21 مزدوجحد الغربية15265Sسارة دحمان

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور

انجرة

904/09/19 31 مزدوجأنجرة05472Xسارة كرودي

عمالة: المضيق - مدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: تطوانمدرسة المغرب العربي

الفنيدق

601/01/10 39 إلتحاق بالزوجسعاد الوعلي 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوانمدرسة التهامي الوزاني

البتدائية

816/09/91إقليم: تطوان 140 مزدوجتطوان )البلدية(27252Wسكينة الصروخ

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى

الفنيدق

102/09/16 43 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fسلمى معزي

704/09/18إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م عين سناد 31 إلتحاق بالزوجسلوى بنونة 27257Bمزدوجزيتون

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: تطوانم.م الحزومرييش

بن الخطاب

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/19 12 إلتحاق بالزوجةسليمان الخراساني 05462Lمزدوجأنجرة

مدرسة عبد العزيز إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخ

بنشقرون

316/09/97إقليم: تطوان 114 مزدوجتطوان )البلدية(19286Mسميرة أخريف

المجموعة المدرسية إقليم: تطوانم.م جبل الحبيب

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 23 مزدوجالعوامة15288Sسناء اعبود

عمالة: طنجة - مدرسة الزلقة البتدائيةإقليم: تطوانم.م إهلل

أصيل

1004/09/18 28 إلتحاق بالزوجسناء العساري 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: تطوانم.م الصباب

الفنيدق

1004/09/18 30 إلتحاق بالزوجسناء بن صالح 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

804/09/19إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 16 إلتحاق بالزوجسهيلة البقالي 05721Tمزدوجالساحل

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: تطوانم.م يعقوبش

 - تمارة

806/09/17 25 إلتحاق بالزوجسهيلة رحاحل 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

922/02/17إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م الحدادين 18 إلتحاق بالزوجسهيلة عبو 05634Yمزدوجدار بني قريش
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوانم.م بني موسى

البتدائية

116/09/94إقليم: تطوان 157 مزدوجتطوان )البلدية(27252Wشريب لحسن

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانمدرسة ام البنين

بن مشيش

116/09/95إقليم: تطوان 88 نعمشمس الضحى بنزينة 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

604/09/18إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانم.م اشروظة 28 إلتحاق بالزوجشيماء الختوتي 05611Yمزدوجزيتون

إقليم: فحص - م/م اجوانب البتدائيةإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن

انجرة

604/09/19 26 مزدوجأنجرة05479Eشيماء الدقة

مجموعة مدارس المام إقليم: تطوانم.م افرطن

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/19 11 إلتحاق بالزوجشيماء ديدوس 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م أزل

بن مشيش

116/09/92إقليم: تطوان 179 مزدوجتطوان )البلدية(05393Lصالح عبد العزيز

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م امرسان

الخطابي

926/01/17إقليم: تطوان 28 إلتحاق بالزوجصفاء برقاد 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة ابن عاشر إقليم: تطوانمدرسة ابن الثير

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/10/06 54 إلتحاق بالزوجصوفيا الكوهن 15141G طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/15إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 25 إلتحاق بالزوجعائشة عرود 05619Gمزدوجازل

202/09/16إقليم: تطوانم.م امساإقليم: تطوانم.م الحدادين 42 مزدوجزاوية سيدي قاسم05645Kعبد الرحيم السماحي

إقليم: فحص - م/م دار قشانة البتدائيةإقليم: تطوانم.م تاقة عامر

انجرة

104/09/19 16 إلتحاق بالزوجةعبد المنعم الخمال 05472Xمزدوجأنجرة

302/09/15عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تطوانم.م بني احمايد 24 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03864Zعبدالواحد مصلوحي

إقليم: فحص -  م/م المخالد البتدائيةإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور

انجرة

806/09/17 25 مزدوجاجوامعة05457Fعدنان الراشدي

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م لهرىإقليم: تطوانم.م تمرابط 21 مزدوجالمنصورة18825Lعزيز المزرتي

515/09/04إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقال 76 مزدوجرباط الخير )البلدية(18425Bعزيزة شرشور

المدرسة الجماعاتية ابن 

النفيس

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة م السادسإقليم: تطوان 181 مزدوجتطوان )البلدية(05388Fعمر الصغير

 المدرسة الجماعاتية 

البيروني

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرإقليم: تطوان

الفنيدق

202/09/10 62 إلتحاق بالزوجعيدة أقشوش 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/20إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 9 مزدوجبني ليت05553Kفاطمة أسريخ

مدرسة سيدي احمد 

الزواق

816/09/91إقليم: تطوانمدرسة ابن طفيلإقليم: تطوان 124 نعمفاطمة الزهرة فيغو 05395N)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/18إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م إهلل 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة لهري 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر

البيروني

804/09/18إقليم: تطوان 22 إلتحاق بالزوجفاطمة المتيوي 26315Cمزدوجصدينة

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: تطوان

 - تمارة

906/09/17 14 إلتحاق بالزوجفريدة الحسوني 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

824/02/17إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م اشروظة 18 إلتحاق بالزوجةفيصل  جبلي 05634Yمزدوجدار بني قريش

116/09/98إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر 144 مزدوجتطوان )البلدية(19962Xقمر الناصري

706/10/06إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م يعقوبش 95 إلتحاق بالزوجكريمة الخطابي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

إقليم: فحص - م/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: تطوانم.م تاملوت

انجرة

402/09/20 24 مزدوجتغرامت05543Zلمياء امرغى

مدرسة عبد الرحمان إقليم: تطوانم.م العليق

الداخل

104/09/18إقليم: تطوان 29 إلتحاق بالزوجلمياء بنعبد الحميد 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م عين مولتهم

البيروني

304/09/19إقليم: تطوان 19 إلتحاق بالزوجلمياء فارس 26315Cمزدوجصدينة

مدرسة مولي عبد السلم 

بن مشيش

مدرسة لسان الدين بن إقليم: تطوان

الخطيب

116/09/97إقليم: تطوان 92 نعمليلى أيتونة 05385C)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: تطوانم.م بني حرشان

شعيب الدكالي

813/02/17إقليم: تطوان 34 إلتحاق بالزوجليلى الخلوف 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

214/02/17إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: تطوانم.م خزان لو 44 إلتحاق بالزوجليلى بنشعيب 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

105/09/08إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م المورد 40 إلتحاق بالزوجةمحسن السمائم 27257Bمزدوجزيتون

م/م بني حلو السفلى إقليم: تطوانم.م إبراقن

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/09/17 25 إلتحاق بالزوجةم أمهاوش 05463Mمزدوجأنجرة

مدرسة مولي عبد السلم 

بن مشيش

116/09/99إقليم: تطوانمدرسة ام البنينإقليم: تطوان 90 نعمم الصنهاجي 05392K)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكانإقليم: تطوانم.م عين سناد 13 مزدوجأيونان06035Jم الغروص

304/09/18إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: تطوانم,م بني ليث 13 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pم سعيد الحداد

104/09/19إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: تطوانم.م اوشتام 14 إلتحاق بالزوجةم سعيد شلوان 05442P)مزدوجواد لو )البلدية

1004/09/19إقليم: تطوانم.م ارقادنإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 11 إلتحاق بالزوجةم علي بلقاضي 05442P)مزدوجواد لو )البلدية

104/09/19إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: تطوانم.م تاملوت 21 مزدوجزاوية سيدي قاسم05649Pمحمود عدو

مدرسة بني سعيد إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 25 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pمريم أجغبي

المجموعة المدرسية إقليم: تطوانم.م تاملوت

اشراقة السفلى

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/20 19 مزدوجحجر النحل24284Vمريم سقيم

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م تازروت 59 إلتحاق بالزوجمسعودي خديجة 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/17إقليم: تطوانم.م واد الليلإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 25 إلتحاق بالزوجةمعاد الشقاف 05513Sمزدوجملليين

604/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: تطوانم.م تغزوت 28 مزدوجبني حرشن05498Aمنية الخمليشي

مدرسة زينب النفزاوية إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقال

البتدائية

121/09/83إقليم: تطوان 156 مزدوجتطوان )البلدية(27252Wناجية جريدي

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربي

الخطابي

105/09/11إقليم: تطوان 40 نعمنجية الحسوني 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

206/09/17إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 20 إلتحاق بالزوجةهشام العساوي 05634Yمزدوجدار بني قريش

806/09/17إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م اوشتام 25 إلتحاق بالزوجهناء نايت علي 05619Gمزدوجازل

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: تطوانم.م الغابة

الفنيدق

904/09/18 38 مزدوجعليين19291Tياسمين أمصمود

804/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 28 مزدوجبني حرشن05498Aياسمينة  الهراس

1004/09/18إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م تغزوت 28 مزدوجبني حرشن05501Dيسرى أولد محند
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن

الفنيدق

902/09/20 10 إلتحاق بالزوجيسرى بنعكشة 05519Yمزدوجعليين

804/09/19إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م بغاغزة 26 مزدوجبني حرشن05501Dيوسف المتيوي

1002/09/20إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 9 إلتحاق بالزوجةيونس الزياني 05495Xمزدوجبني حرشن

102/09/10إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: تطوانم.م امرسان 55 إلتحاق بالزوجةيونس فتاح 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبد الهادي عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس

بوطالب البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/02 18 نعمأحلل نوال 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

117/09/90إقليم: تطوانمدرسة ابن الثيرعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بولوازن 183 مزدوجتطوان )البلدية(05389Gأحمد المزوجي

مدرسة م الحداد عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 32 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(26008Uأمينة أولد الحاج

1002/09/16إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة 43 مزدوجعين بوعلي02228Wإيمان مششد

مدرسة عبد ا عمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الشفشاوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

224/02/17 23 إلتحاق بالزوجالدريسي فاطمة 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

206/09/00إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير 62 إلتحاق بالزوجالخبياز سهام 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق

1026/01/17 21 إلتحاق بالزوجالزهرة الدرياع 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

423/09/02إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس 58 مزدوجقصر بجير05829Kالسني مصطفى

مدرسة خديجة أم عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن النفيس

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

904/09/12 32 نعمالشرقاوي فاطمة الزهرة 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

402/09/15إقليم: تطوانم.م أزلعمالة: المضيق - الفنيدق 21 إلتحاق بالزوجةالعسري عبد الرحمان 05621Jمزدوجازل

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدونعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 18 نوفمبر 79 نعمإلتحاق بالزوجالمردمي حنان 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسعمالة: المضيق - الفنيدقم.م حيضرة

الفنيدق

904/09/12 40 نعمانشيوي يوسف 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

102/09/10إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة المعتمد بن عباد 36 نعمبوبقرة  نادية 05526F)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

القاضي عياض البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق

502/09/14 23 إلتحاق بالزوجةبوركيبي الحسان 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق

402/09/10 48 إلتحاق بالزوجرجاء بوعمامة 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

105/01/17إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيعمالة: المضيق - الفنيدقم.م الكوف 39 إلتحاق بالزوجسلوى البرنوصي 05441N)مزدوجواد لو )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق

605/09/11 32 إلتحاق بالزوجةسليم بلعزيري 05425W)مزدوجالمضيق )البلدية

202/09/14إقليم: الحسيمةم/م اساكنعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة 24 مزدوجاساكن06724Hسمير المنديل

مدرسة سيدي أحمد عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة المعتمد بن عباد

الرهوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

116/09/97 136 مزدوجمرتيل )البلدية(05420Rسناء الغرفي

مدرسة سيدي أحمد 

بنعجيبة

104/09/12إقليم: تطوانمدرسة م الحلويعمالة: المضيق - الفنيدق 36 إلتحاق بالزوجسهيلة السعيدي 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

عمالة: المضيق - م.م حيضرةعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق

316/09/95 12 نعمشكري لطهي 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

702/09/14إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بني مزالة 46 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kعادل اشقوندة

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير

الفنيدق

116/09/85 124 مزدوجالمضيق )البلدية(05426Xعبد الله البريري

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق

404/09/12 38 إلتحاق بالزوجغزلن البقاش المرابط 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة عبد العزيز مزيان عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة موسى بن نصير

بلفقيه البتدائية

116/09/99إقليم: تطوان 130 إلتحاق بالزوجفاتين العمراني 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م . م ارميلتعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بولوازن

الفنيدق

116/09/97 165 مزدوجمرتيل )البلدية(21292Tفريد شاكر

مدرسة سيدي أحمد 

الرهوني

324/10/91إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانعمالة: المضيق - الفنيدق 165 إلتحاق بالزوجلبنى أمزيان 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة سيدي أحمد عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة المعتمد بن عباد

الرهوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

116/09/91 148 مزدوجمرتيل )البلدية(05420Rلطيفة العمراني

401/01/17إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالعمالة: المضيق - الفنيدقم.م الكوف 44 إلتحاق بالزوجليلى أغطاس 05402W)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة خديجة أم 

المؤمنين

مدرسة ابن سعيد المغربي عمالة: المضيق - الفنيدق

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/01/17 35 إلتحاق بالزوجماجدولين العباس العروسي 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة زينب النفزاوية عمالة: المضيق - الفنيدقم.م بولوازن

البتدائية

516/09/95إقليم: تطوان 177 مزدوجتطوان )البلدية(27252Wم السلوي

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

416/09/99إقليم: وزانم م الطبريعمالة: المضيق - الفنيدق 62 مزدوجبني قلة15022Cم بعجرة

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزميعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة

الفنيدق

906/09/17 24 إلتحاق بالزوجمحمود حسناء 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

806/09/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة 15 إلتحاق بالزوجمريم عقار 03898Lمزدوجواد الجديدة

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة قاسم أمين

الفنيدق

902/09/16 31 إلتحاق بالزوجمريم مطغاري 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

302/09/14إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس 42 مزدوجمولي بوسلهام11139Gمنصوري رضوان

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين

الفنيدق

1002/09/15 21 إلتحاق بالزوجنورة العمارتي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

305/01/17إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمعمالة: المضيق - الفنيدقم.م الكوف 45 إلتحاق بالزوجوسيمة بن شخطير 05419P)مزدوجتطوان )البلدية
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02

216/09/99إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركان الزرايب 181 مزدوجبركان )البلدية(04419C م جليل

712/02/08إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 38 مزدوجبركان )البلدية(20674Wأزعاج عزيزة

201/01/17إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانالشهداء 22 إلتحاق بالزوجأسية العسلوي 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

406/09/01إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 38 مزدوجاغبال04487Bأمين فضول

704/09/19عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: بركانسعد بن عبادة 16 إلتحاق بالزوجةأنس ناصري 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

405/09/11إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانسعد بن عبادة 42 مزدوجبركان )البلدية(20674Wإيمان بنعلي

101/01/10إقليم: بركانجعرةإقليم: بركانزبد بن ثابت 36 مزدوجزكزل04541Kابراهيم كاضيض

716/09/92إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانم عبده 93 مزدوجبركان )البلدية(20674Wاقويدر احريف

407/09/05إقليم: بركانابن الهيثمإقليم: بركانقاسم امين 42 إلتحاق بالزوجاكرام زريوح 04429N)مزدوجاحفير )البلدية

806/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: بركانأم أيمن 24 مزدوجصاكة22566Cالبشيري نجات

116/09/82إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: بركانأسماء بنت أبي بكر 180 مزدوجبركان )البلدية(27821Pالحاج ربيعة

204/09/19إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: بركانابن جرير الطبري 21 إلتحاق بالزوجالصادقي منان 12330B)مزدوجميضار )البلدية

105/09/03إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانمدرسة الخنساء 46 مزدوجبركان )البلدية(18429Fالعوني الميلود

501/01/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: بركانعين الزبدة 22 إلتحاق بالزوجالكرزازي ليلى 10924Yمزدوجعامر السفلية

1004/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: بركانقاسم امين 16 إلتحاق بالزوجالمغراوي فاطمة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

109/10/02إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: بركانملوية 118 مزدوجبركان )البلدية(27821Pالموفق وفاء

116/09/96إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركانحسان بن ثابت 141 مزدوجبركان )البلدية(04423Gالنكاز م
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304/09/19إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: بركانبومية 31 مزدوجمداغ04506Xالهام يحياوي

201/01/12إقليم: بركانالجولنإقليم: بركانبومية 25 مزدوجزكزل04529Xبشرى بوطحيش

116/09/85إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركان الزرايب 177 مزدوجبركان )البلدية(04423Gبكاي كراد

416/09/96عمالة: وجدة - أنكادم/ج أهل أنكادإقليم: بركانحسان بن ثابت 141 مزدوجأهل انكاد04363Sبوتشيشي الحسين

402/09/15إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: بركانبومية 33 مزدوجبوغريبة04471Jبوطاهري عبدالمومن

204/09/19إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانحسان بن ثابت 21 مزدوجزكزل04530Yبوعينان  حميدة

م/م. محمود درويش - إقليم: بركانأحد

المركز

902/09/14عمالة: وجدة - أنكاد 43 إلتحاق بالزوجتابو مليكة 22614Eمزدوجايسلي

113/03/17إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: بركانابن حزم 43 مزدوجبركان )البلدية(04426Kتسولي فاطنة

904/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: بركانالجولن 18 إلتحاق بالزوجتورية بوسبعة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

1016/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: بركانالوفاء 114 مزدوجوجدة )البلدية(25549Vتورية حمداوي

مدرسة بني واسين إقليم: بركانبومية

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجثابت سمية 21702Nمزدوجالبحراويين

1006/09/01إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 70 مزدوجتيولي04743Eجابر منير

216/09/92إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانالشرفاء 165 مزدوجبركان )البلدية(04419Cحبجاوي عبد السلم

309/12/11إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: بركانالمام الشاطبي 52 مزدوجلعثامنة04491Fحسناء ضريف

1002/09/20إقليم: طاطام/م الفائجةإقليم: بركانابن جرير الطبري 9 إلتحاق بالزوجحكيمة فريكل 16077Zمزدوجتيسينت

105/09/07إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركانعمرو بن العاص 47 إلتحاق بالزوجحمو أحلم 04423G)مزدوجبركان )البلدية

403/09/13إقليم: بركانملويةإقليم: بركان الخروبة 43 مزدوجبركان )البلدية(04425Jحياة شتواني
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105/09/03إقليم: النواصرم. البرارإقليم: بركانمدرسة الخنساء 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(22911Cخالد الفقير

106/09/17إقليم: بركانأحدإقليم: بركانابن جرير الطبري 35 مزدوجسيدي بوهرية04551Wخالد زين الدين

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: بركانأحد

المركز

1002/09/20عمالة: وجدة - أنكاد 11 إلتحاق بالزوجخليدة خلوفي 04336Mمزدوجابصارة

804/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: بركاناولد يعقوب 21 مزدوجبوغريبة04467Eدليلة بوجنان

1006/09/06إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: بركانابن بسام 55 إلتحاق بالزوجدياب أسماء 25263J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

606/09/17إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: بركانالبساتين 20 مزدوجتيولي04746Hرابح العوني

مدرسة صلح الدين إقليم: بركانتغاسروت

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 36 إلتحاق بالزوجريم بادي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/94إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 118 مزدوجبركان )البلدية(04419Cزراوي فتيحة

706/09/17إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: بركان الخروبة 32 نعمسعيد سرجان 04462Zمزدوجمداغ

404/09/18إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: بركانالبساتين 18 إلتحاق بالزوجسكينة بوجمعاوي 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اولد ميمونإقليم: بركان الخروبة 13 مزدوجعين الزهرة12677Dسمير بونواضر

804/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: بركاناولد يعقوب 21 مزدوجبوغريبة04464Bسناء أربيب

216/09/85إقليم: بركانالنبعاثإقليم: بركانابن حزم 195 مزدوجبركان )البلدية(04422Fصالحي م

104/09/12إقليم: بركانأحدإقليم: بركانأم أيمن 36 مزدوجسيدي بوهرية04551Wصفية اغيريكن

416/09/92إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانالسعادة 110 مزدوجبركان )البلدية(04418Bعابدي عمر

816/09/97عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: بركانأحد 66 إلتحاق بالزوجةعبد الخالق المفرم 04369Yمزدوجايسلي

216/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الساقية الحمراءإقليم: بركانالجوهرة الزرقاء 141 مزدوجوجدة )البلدية(04298Wعبد الصماد زوايي
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م/م المام الشافعي - إقليم: بركانتجوين

المركز

916/09/95عمالة: وجدة - أنكاد 141 مزدوجأهل انكاد04357Kعبد الغاني مقرا

116/09/94إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانابن حزم 129 مزدوجبركان )البلدية(04414Xعبد القادر ملخير

116/09/85إقليم: بركانالنورإقليم: بركانموسى بن نصير 191 مزدوجاحفير )البلدية(04430Pعبدالنبي شراق

105/09/07إقليم: بركانالوفاءإقليم: بركانابن النفيس 50 إلتحاق بالزوجعزاوي فاطمة الزهراء 04427L)مزدوجاحفير )البلدية

416/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. الشهيد م بنعودةإقليم: بركاناولد يعقوب 133 مزدوجوجدة )البلدية(24689Kعلي الماجني

116/09/92إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانلهبيل 3 124 سيدي سليمان - 04439Zعمارة النجم

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1002/09/09إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 56 مزدوجتيولي04743Eعمراني شيريهان

217/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. طه حسينإقليم: بركانعمرو بن العاص 154 مزدوجوجدة )البلدية(04275Wغماري حسن

107/09/05إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانالشريف الدريسي 54 مزدوجبركان )البلدية(27249Tفاطمة الزهراء لعظيم

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: بركانجراوة

المركز

1106/09/17عمالة: وجدة - أنكاد 20 إلتحاق بالزوجفريدة الموداح 04336Mمزدوجابصارة

126/01/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: بركانابن خفاجة 26 نعمقاسو عبد الله 10482Tمزدوجبوعنان

409/12/11إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 50 مزدوجبركان )البلدية(18429Fقرمادي سعاد

406/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانحسان بن ثابت 25 مزدوجزكزل04530Yلبنى غريسي

404/09/18إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانابن خلدون 22 إلتحاق بالزوجلمدغري امينة 04417A)مزدوجبركان )البلدية

عمالة: الصخيرات المكي الناصريإقليم: بركانسعد بن عبادة

 - تمارة

126/01/17 43 إلتحاق بالزوجليلى اسعليوا 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/19إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: بركانحسان بن ثابت 16 مزدوجتيولي04746Hم بداوي

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: بركانبني موسي 141 مزدوجوجدة )البلدية(04309Hم قرشي
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116/09/97إقليم: بركانابن بسامإقليم: بركانعبد الكريم الخطابي 128 مزدوجبركان )البلدية(04423Gمرابط إكرام

304/09/12إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: بركانبني يزناسن 40 سيدي سليمان - 24686Gمرزوقي فيصل

الشراعة )البلدية(

مزدوج

105/09/02إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانالمل 68 سيدي سليمان - 04440Aمزياني العيد

الشراعة )البلدية(

مزدوج

716/09/92إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانسعد بن عبادة 60 مزدوجاغبال04481Vمصطفى ملولي

202/09/14إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانمبارك البكاي لهبيل 32 إلتحاق بالزوجمنال شويخي 04421E)مزدوجبركان )البلدية

116/09/96إقليم: بركانالوفاءإقليم: بركانموسى بن نصير 86 إلتحاق بالزوجةمنير زكراوي 04427L)مزدوجاحفير )البلدية

406/09/17إقليم: بركانالسلمإقليم: بركاناولد يعقوب 45 مزدوجبركان )البلدية(18429Fمونية طاها

316/09/93إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: بركانالسلم 120 مزدوجبركان )البلدية(04410Tميمون عزيز

116/09/91إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: بركانملوية 116 مزدوجبركان )البلدية(27821Pنشيدة لبرازي

102/09/09إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: بركانبرج واواللوت 50 مزدوجبركان )البلدية(04410Tنوال موحى

204/09/19إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانابن جرير الطبري 11 إلتحاق بالزوجنور الهدى بوعبد ا 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

405/09/11إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانالبساتين 29 إلتحاق بالزوجهواري وفاء 20674W)مزدوجبركان )البلدية

403/09/13إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانالجولن 43 مزدوجبركان )البلدية(20674Wيشيوي كمال

102/09/20إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارةإقليم: بركانأم أيمن 22 المازيغيةتندرارة27161Xنادية باعدي

104/09/18إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: بركانابن جرير الطبري 28 إلتحاق بالزوجيمينة ايت المحجوب 09384Z)المازيغيةكلميمة )البلدية

705/09/08إقليم: بركانعمرو بن العاصإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 34 مزدوجمداغ04463Aإبتسام حبيبي

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوش

أقوضاض

504/09/18إقليم: الناضور 34 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tأحمد بلقاضي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المديرية القليمية رمزها
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

منصور

902/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجأولد ستوت12495Fإسلم الكراري

1002/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الدريوشم م امجاو 7 مزدوجأولد داوود ازخانين12515Cأصوفي سفيان

102/09/21إقليم: الدريوشم.م اولد ميمونإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 مزدوجعين الزهرة12677Dإكرام احرى

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوش م م تفرسيت

الشريعة

104/09/18إقليم: الناضور 22 إلتحاق بالزوجإكرام عبوتي 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

802/09/20إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م سوق الحد 11 مزدوجامهاجر12540Eإكن سفيان

802/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الدريوشم م ارميلة 7 إلتحاق بالزوجإلهام طالب 04320Vمزدوجعين الصفا

102/09/21إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجاتصافت12587Fأيوب العبدلوي

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوش

أقوضاض

902/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tابتسام لمريني

102/09/21إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجامطالسة12664Pاحدادي منير

202/09/20إقليم: بركانبوميةإقليم: الدريوشم. الوفاء 22 مزدوجشويحية04513Eاحلم حراشي

102/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتنإقليم: الدريوشم م النهضة 7 مزدوجتزطوطين12452Jاحمادوش سمير

102/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 14 مزدوجأولد ستوت12506Tاحمد مريمي

مدرسة اولد اغزيل إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

الجماعاتية

302/09/21إقليم: جرادة 17 مزدوجأولد غزييل04711Vادريس تيولى

102/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 24 مزدوجعين الحجر04576Yارساني م

204/09/18إقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايبإقليم: الدريوشم.م تالوين 28 مزدوجاولد امغار12620Sاسماعيل واعمر

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م إجرماواس

شعيب

604/09/19إقليم: الناضور 21 مزدوجبوعرك12365Pاشباب م

102/09/21إقليم: الدريوشم م 20 غشتإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجافرني12565Gاعراب نور الدين
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد

بطوطة

116/09/94إقليم: الناضور 213 مزدوجالعروي )البلدية(12306Aاعريشي عبدا

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م لقلشة

أقوضاض

306/09/17إقليم: الناضور 45 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tالسروتي م

106/09/17إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم م إجرماواس 35 إلتحاق بالزوجالبشيحي كتيبة 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم.م بوغازي

بطوطة

316/09/93إقليم: الناضور 197 مزدوجالعروي )البلدية(12306Aالختوتي التجاني

502/09/21إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم.م اولد علي 17 مزدوجشويحية04514Fالدرفوفي أمينة

مجموعة مدارس عبد إقليم: الدريوشم م  دار الكبداني

الرحيم بوعبيد

106/09/17إقليم: وزان 36 إلتحاق بالزوجالذهبي فاطمة الزهراء 06350Bمزدوجمقريصات

302/09/21إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م النهضة 7 مزدوجامهاجر12540Eالزراد انس

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 38 مزدوجتزاغين12703Gالزناة م

204/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجة 28 مزدوجشويحية04508Zالزهراء عزيزي

المدرسة الجماعاتية واد إقليم: الدريوشم م بورمانة

الذهب

502/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجافسو12456Nالزياني مريم

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م امجاو

البركانيين

902/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجالبركانيين12488Yالساهل عبد الحق

302/09/20إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م النهضة 14 مزدوجاتصافت12586Eالسبعوني م

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

302/09/21إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوش 9 إلتحاق بالزوجالسكوري أمال 12330B)مزدوجميضار )البلدية

102/09/21إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجاتصافت12586Eالطاهري بلل

402/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12463Wالطلحاوي م

206/09/17إقليم: جرسيفموسى بن نصيرإقليم: الدريوشم. ميضار الجديدة 31 إلتحاق بالزوجالطلحي وديعة 21826Y)مزدوججرسيف )البلدية

203/09/13إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: الدريوشم المغرب العربي 30 العيون سيدي ملوك 18430Gالطيبي عبد العزيز

)البلدية(

مزدوج
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مجموعة مدارس بني إقليم: الدريوشم م إجرماواس

سيدال

402/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبني سيدال الجبل12410Nالعثماني سليمان

606/09/17إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم الشهداء 30 مزدوجازلف12581Zالعزوتي جمال

104/09/18إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م اجيو 25 مزدوجاتصافت12584Cالعلوي حسين

206/09/17إقليم: الدريوشم. ميضارإقليم: الدريوشم م أزلف 35 إلتحاق بالزوجةالعيش إبراهيم 25188C)مزدوجميضار )البلدية

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الدريوشم م النهضة

الثاني

702/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجأولد ستوت12492Cالكوط هشام

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 29 إلتحاق بالزوجةالمختار البوحساني 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 21 مزدوجزكزل04529Xالمزروعي عبد الحفيظ

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م إجرماواس

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 35 مزدوجتمسمان12643Sالمصطفى حمسون

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م بورمانة

تيزطوطين

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aالمغرودي م

504/09/19إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م تاغزوت 21 مزدوجازلف12581Zالهام العيساتي

102/09/21إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجاتصافت12587Fالهيللي نبيل

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الدريوشم.م تازغين

الخضراء

205/09/11إقليم: الناضور 81 مزدوجالناضور )البلدية(12288Fالوكيلي عبد العالي

406/09/17إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م أزلف 45 مزدوجميضار )البلدية(12332Dالوهراني أنوار

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الدريوشم.م تازغين

الدين اليوبي

103/09/13إقليم: الناضور 81 مزدوجزايو )البلدية(12315Kالويزة شلوح

302/09/21إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجامطالسة12668Uاليعكوبي بلل

204/09/19إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 21 مزدوجتافوغالت04557Cبختاوي م

802/09/20عمالة: وجدة - أنكادمركب عين الصفا )م/ج(إقليم: الدريوشم. الوفاء 12 إلتحاق بالزوجةبدر البوقرعي 27726Lمزدوجعين الصفا
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102/09/20إقليم: الدريوشم م اولد امغارإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 11 مزدوجاولد امغار12615Lبركان جمال

302/09/20إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: الدريوشم م تاغزوت 14 إلتحاق بالزوجبشرى الحدادي 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م اوشانن

الطبري

802/09/16إقليم: الناضور 53 مزدوجبوعرك12375Aبوخايدة وفاء

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير

المالك السعدي

126/01/17إقليم: الناضور 44 إلتحاق بالزوجتالسي نعيمة 27571T)مزدوجالناضور )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م تازغين 35 مزدوجامطالسة12658Hجمال الوكيلي

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م تازغين

تيزطوطين

804/09/18إقليم: الناضور 22 مزدوجتزطوطين18769Aجمال خي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الدريوشم.م تازغين

الخضراء

204/09/18إقليم: الناضور 38 مزدوجالناضور )البلدية(12288Fجهاد الزياني

206/09/17إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 35 مزدوجازلف12577Vجواد شمللي

206/09/17إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م ابي حنيفة 39 مزدوجميضار )البلدية(12330Bحسن أنوجي

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم.م اولد علي

م بن عبد ا

902/09/21إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجحسناوي أمال 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

302/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الدريوش 24 مزدوجبوعرك22732Hحفصة عيسى

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م سوق الحد

تيزطوطين

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aحمزة عيكر

504/09/12إقليم: فجيجالزلقةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 77 إلتحاق بالزوجحنان بنعلي 10429K)مزدوجبوعرفة )البلدية

402/09/20إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 21 مزدوجبوغريبة04464Bحنان كراد

604/09/19إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 28 مزدوجزكزل04530Yحنان وعلي

102/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الدريوشم.م اولد علي 14 إلتحاق بالزوجحياة حرود 04340Sمزدوجمستفركي

102/09/21إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجامطالسة12668Uخالد اورحما
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المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

1102/09/20إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الدريوش 24 مزدوجبني مطهر04707Rخديجة ايت الحاج

316/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. البستانإقليم: الدريوشم. ميضار الجديدة 144 مزدوجوجدة )البلدية(21521Sخديجة سالمي

المدرسة الجماعاتية عين إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

الزهراء

102/09/21إقليم: الدريوش 7 مزدوجعين الزهرة26285Vخديجة مجدوبي

102/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتنإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 مزدوجتزطوطين12452Jدحوتي ياسين

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم

بوطيب 2

106/09/17إقليم: الناضور 45 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nدعاء الداودي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

مزكيتام

102/09/21إقليم: جرسيف 17 مزدوجمزكيتام16226Lرجاء بلوط

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

1102/09/20إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوش 24 مزدوجتافوغالت04557Cرجاء نهاري

مجموعة مدارس الدار إقليم: الدريوشم م توونت

البيضاء

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12502Nرحيمة رمضاني

102/09/21إقليم: الدريوشم.م اولد عليإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجأولد بوبكر12686Nرشيد الغزراني

المدرسة الجماعاتية 

أخشاب امغار

602/09/21إقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج(إقليم: الدريوش 17 مزدوجسيدي لحسن04781Wرشيدة علو

602/09/20إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(إقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 14 مزدوجكطيطر27156Sرضوان سنوسي

206/09/17إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م أزلف 35 مزدوجميضار )البلدية(12332Dزايد البدوتي

102/09/21إقليم: الدريوشم م ابن طفيلإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجأولد بوبكر12684Lزغنون عبدو

204/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م تازغين 28 مزدوجامطالسة12658Hزكرياء السعداني

204/09/18إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 28 مزدوجاتروكوت12649Yزهواني أسماء

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد

دليم المركزية

1102/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجزياني سليمة 02776Sمزدوجأولد دليم

402/09/21إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 مزدوجامهاجر12550Rزينب بلقايد
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402/09/21إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجدار الكبداني12335Gسارة بن مولى

1002/09/21عمالة: وجدة - أنكادمركب عين الصفا )م/ج(إقليم: الدريوشم م توونت 7 إلتحاق بالزوجسارة رحماني 27726Lمزدوجعين الصفا

602/09/20إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 14 مزدوجامطالسة12662Mسارة زريوح

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

حاسي بركان

602/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجحاسي بركان12438Uسارة هواري

102/09/21إقليم: الدريوشم.م اولد ميمونإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 مزدوجعين الزهرة12677Dسعاد قدوري

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

مجموعة مدارس إقليم: الدريوش

البركانيين

402/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجالبركانيين12488Yسفيان العمراني

1202/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاحإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجايعزانن12384Kسفيان اليوسفي

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م ازرو

تروكوت

102/09/20إقليم: الدريوش 14 مزدوجاتروكوت12648Xسفيان مكاوي

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م امجاو

الصفصاف

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12504Rسليماني أنس

604/09/19إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 31 مزدوجزكزل26963Gسليمة عريش

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

كرونة

202/09/21إقليم: الدريوش 7 مزدوجتمسمان12643Sسمير الشيخ اشن

1102/09/21إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم.م انوال 17 مزدوجشويحية04514Fسناء الحاكمي

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الدريوشم م م السادس

الثاني

304/09/19إقليم: الناضور 18 إلتحاق بالزوجسناء بخرطا 12283A)مزدوجالناضور )البلدية

702/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 17 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12463Wسندس شمللي

902/09/21إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 17 مزدوجبني مطهر04707Rسهام الشاوي

502/09/20إقليم: بركانجراوةإقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي 24 مزدوجفزوان04525Tسهام القندسي

104/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 21 مزدوجشويحية04508Zسهام بوطاهر
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702/09/21إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم.م اوشانن 7 مزدوجامهاجر12550Rسهام دحو

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوش

أقوضاض

502/09/20إقليم: الناضور 12 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tسهام علوي

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

منصور

102/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجأولد ستوت12495Fسهام لوكيلي

1102/09/21إقليم: بركانبوميةإقليم: الدريوشم م 20 غشت 17 مزدوجشويحية04513Eسومية روابح

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

أقوضاض

102/09/20إقليم: الناضور 14 إلتحاق بالزوجشفيقة بنلمقدم 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م إجرماواس

كرونة

102/09/14إقليم: الدريوش 48 إلتحاق بالزوجةشكري عبد ا 12643Sمزدوجتمسمان

المدرسة البتدائية إقليم: الدريوشم.م ابن المعتز

البحتري

804/09/12إقليم: الناضور 81 مزدوجالناضور )البلدية(12340Mصارة الورداني

102/09/21إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجامهاجر12540Eصالح اولد العربي

902/09/20إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 14 مزدوجامطالسة12658Hصلح الدين مازوز

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 38 مزدوجامطالسة12658Hعبد الخالق سجيع

المدرسة الجماعاتية أولد إقليم: الدريوشم م  دار الكبداني

داود

302/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجأولد داوود ازخانين12510Xعبد الخالق صافي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

شعيب

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pعبد السلم بغرارة

704/09/19إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م امحايست 15 مزدوجدار الكبداني12335Gعبد الكريم بوطيبا

102/09/21إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجتمسمان12635Hعبد الواحد عمي

204/09/19إقليم: بركانابن خلدونإقليم: الدريوشم م 20 غشت 21 إلتحاق بالزوجعزيزة هنوف 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1007/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 121 إلتحاق بالزوجةعماد هادي 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل إقليم: الدريوشم.م لحرارشة

الجماعاتية

202/09/20إقليم: جرادة 14 مزدوجأولد غزييل04711Vعمر السعيدي
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مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

شعيب

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pعمرو اليجدايني

104/09/02عمالة: وجدة - أنكادمدرسة المنظر الجميلإقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي 149 مزدوجوجدة )البلدية(27157Tعوادي شفيق

104/09/19إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 مزدوجازلف12581Zعواطف السروتي

102/09/20إقليم: بركانقاسم امينإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 12 إلتحاق بالزوجةغانم شرف الدين 26839X)مزدوجعين الركادة )البلدية

204/09/19إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 31 مزدوجزكزل26963Gغرافي وفاء

206/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م امزيلن 45 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zغزلن امجاهد

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م اولد امغار

شعيب

502/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجبوعرك12365Pغزلن شليلي

302/09/21إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 17 مزدوجزكزل04530Yغنان عبد الرحيم

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم م 20 غشت

حاسي بركان

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجحاسي بركان12438Uفؤاد مغيروي

204/09/18إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 20 إلتحاق بالزوجفارس  صديقة 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

204/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م امزيلن 29 مزدوجبن الطيب )البلدية(12328Zفارس حمزة

704/09/19إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 28 مزدوجلعثامنة04461Yفاطمة الزهراء الزياني

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م بوفرقوش

حدو

902/09/20إقليم: الناضور 24 مزدوجرأس الماء )البلدية(12516Dفاطمة الزهراء العلم

مدرسة الدغمانية إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

الجماعاتية

1102/09/21إقليم: جرادة 17 أولد سيدي عبد 04706Pفاطمة الزهراء صوري

الحاكم

مزدوج

202/09/20إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم.م اولد علي 24 مزدوجزكزل04529Xفاطمة العوني

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 28 إلتحاق بالزوجفاطمة المدني 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

804/09/19إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 18 مزدوجعين الحجر04576Yفاطمة جلول
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102/09/21إقليم: الدريوشم م بورمانةإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 مزدوجامجاو12715Vفاطنة بيضي

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

البركانيين

102/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجالبركانيين12488Yفتحية أدراع

102/09/21إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشم م توونت 7 إلتحاق بالزوجفتيحة صبار 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 45 مزدوجاتصافت12584Cفرح دحميش

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

306/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الدريوش 35 مزدوجالعروي )البلدية(20625Tفوزي الوهابي

504/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 21 مزدوجبوغريبة04475Nقدوري حسام

102/09/21إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م بورمانة 7 مزدوجدار الكبداني12336Hقرتوبي يوسف

1002/09/21إقليم: الدريوشم م  دار الكبدانيإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجدار الكبداني12695Yكرزال م

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الدريوشم م المتنبي

المالك السعدي

906/09/17إقليم: الناضور 35 مزدوجالناضور )البلدية(27571Tكريم خالق

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م أزلف

الفتح

406/09/17إقليم: الناضور 45 مزدوجالعروي )البلدية(26269Cكمال العكيوي

104/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 28 مزدوجامهاجر12536Aكمال قوبع

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

302/09/20إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوش 22 مزدوجبوغريبة04464Bلبنا صوفي

102/09/21إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 مزدوجاتصافت12586Eلحلو عبد الموجيب

604/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 120 مزدوجوجدة )البلدية(25547Tلحمر محسن

1204/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م امجاو 31 مزدوجزكزل04529Xلطرش حياة

1204/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 31 مزدوجزكزل04529Xلطيفة بلحاج

202/09/20إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم.م ازرو 14 مزدوجاتصافت12586Eلطيفة بوزروتي

122



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م إجرماواس

كرونة

102/09/21إقليم: الدريوش 7 مزدوجتمسمان12643Sلعبي خالد

102/09/21إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 إلتحاق بالزوجلمسياح خديجة 12662Mمزدوجامطالسة

602/09/20إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 14 إلتحاق بالزوجلمياء هنوف 12662Mمزدوجامطالسة

1206/09/17إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 35 مزدوجزكزل04529Xمتاس م

302/09/21إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجامهاجر12550Rمجيد أبركان

1002/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: الدريوشم م ارميلة 9 إلتحاق بالزوجةمحسن بياض 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م إجرماواس

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 35 مزدوجتمسمان12643Sم اضربي

304/09/19إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 31 مزدوجازلف12577Vم البلوطي

502/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 مزدوجبوعرك22732Hم الطائع

702/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 مزدوجايعزانن12383Jم المرابطي

104/09/18إقليم: الدريوشم م اولد امغارإقليم: الدريوشم.م ازرو 25 مزدوجاولد امغار12615Lم المساس

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم المغرب العربي

بويلغمان

706/09/17إقليم: الناضور 34 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eم امشيشي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م ابن الرشيق

شعيب

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365Pم باجو

304/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 31 مزدوجبوغريبة04464Bم بوشيحة

102/09/21إقليم: الدريوشم.م بوغازيإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 مزدوجافرني12556Xم بولخريف

106/09/17إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 26 مزدوجامهاجر12536Aم حمودي

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: الدريوشم.م تالوين

م امزيان

206/09/17إقليم: الناضور 35 إلتحاق بالزوجةم خي 12304Y)مزدوجالعروي )البلدية
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102/09/21إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم م توونت 17 مزدوجامطالسة12658Hم زروالي

106/09/17إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: الدريوشم م المتنبي 45 مزدوجبركان )البلدية(04426Kم شاهي

204/09/19إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 18 إلتحاق بالزوجةم شهيد 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوش 29 مزدوجامطالسة12658Hم لطفي

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م انوال

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 35 مزدوجتمسمان12643Sم لمريني الوهابي

117/09/84إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم.م بني يوسف 255 مزدوجافرني12558Zم والباز

704/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م المتنبي 18 إلتحاق بالزوجمريم البيض 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

504/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 25 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tمريم البيلك

602/09/20إقليم: بركانجراوةإقليم: الدريوشم م ارميلة 24 مزدوجفزوان04525Tمريم شملل

مجموعة مدارس مولي إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

علي الشريف

502/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجاركمان12477Lمزوغ زهير

202/09/20إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: الدريوشم.م اولد علي 24 مزدوجلعوينات04718Cمعطي ا سناء

202/09/20إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م سوق الحد 11 مزدوجامهاجر12540Eمقران م

402/09/21إقليم: بركانالسلمإقليم: الدريوشم م بورمانة 7 إلتحاق بالزوجمنار الناصري 18429F)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م م السادس

شعيب

702/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجبوعرك12365Pمنال معلم

224/09/02إقليم: بركانابن بسامإقليم: الدريوشم. ميضار 102 إلتحاق بالزوجمهدي ميمونة 04423G)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م إجرماواس

تيزطوطين

602/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aموسي م

702/09/20إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 14 مزدوجامهاجر12540Eميمون بوشيحان
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الصلية
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102/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: الدريوشم.م تازغين 14 إلتحاق بالزوجنادية بوطريكي 12472Fمزدوجاركمان

المدرسة الجماعاتية إقليم: الدريوشم.م لقلشة

أقوضاض

306/09/17إقليم: الناضور 36 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tنجوى اليماني

404/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم.م تازغين 25 مزدوجبن الطيب )البلدية(21545Tنسري احرى

702/09/21إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 17 مزدوجزكزل04530Yنصيرة البدوري

مدرسة القرطبي 2 إقليم: الدريوشم. ابن هانئ

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 30 إلتحاق بالزوجنعيمة الشويخ 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/21إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 إلتحاق بالزوجنعيمة القيش 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم.م تازغين 11 إلتحاق بالزوجنعيمة حياتي 12463Wمزدوجبني وكيل اولد امحاند

102/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 14 إلتحاق بالزوجنوال الخلوفي 12383Jمزدوجايعزانن

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

كرونة

102/09/21إقليم: الدريوش 7 إلتحاق بالزوجنوال الهشامي 12643Sمزدوجتمسمان

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

1102/09/20إقليم: بركانبوميةإقليم: الدريوش 24 مزدوجشويحية04513Eنوال الولي

202/09/21إقليم: الدريوشم م  دار الكبدانيإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 مزدوجدار الكبداني12695Yنورة غرسل

عمالة: طنجة - مدرسة بدريون البتدائيةإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجهاجر حسايني 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

404/09/18إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 38 مزدوجبوغريبة04471Jهجر شطو

302/09/21إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: الدريوشم م ارميلة 17 مزدوجتنشرفي04608Hهدى الشواي

1102/09/20إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم م المتنبي 24 مزدوجزكزل04530Yهيام حبدش

1202/09/21إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م 20 غشت 17 مزدوجشويحية04508Zوداد قاسمي

مجموعة مدارس بني إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

شيكر

502/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبني شيكر12388Pوداد ملح
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702/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازيإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 17 مزدوجبني شيكر12391Tوفاء القلدة

502/09/20إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 21 مزدوجامطالسة12664Pوفاء غفاري

802/09/21إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 7 مزدوجتنشرفي04614Pوهيبة شاكر

704/09/18إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 28 مزدوجازلف12581Zياسين جيللي

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم.م تالوين

تيزطوطين

902/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aيحي حجي

106/09/17إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 45 مزدوجازلف12581Zيسرى لعجب

206/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشم الزيتون 40 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uيمينة شط

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الدريوشم م تمسمان

المالك السعدي

806/09/17إقليم: الناضور 35 مزدوجالناضور )البلدية(27571Tيوسف عنكور

عمالة: طنجة - مدرسة الحسن بن الصديقإقليم: الدريوشم م أزلف

أصيل

104/09/18 27 إلتحاق بالزوجةيوسف لغموشي 15201X)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارة

رسلن

606/09/17إقليم: بركان 30 مزدوجرسلن26762N احمد سوني

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

402/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيج 14 مزدوجتندرارة10458S زيز يكروم رشيد

202/09/21إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبني كيل10450Hإبراهيم عبال

204/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجابن أبي زرع 19 مزدوجتندرارة10433Pأعضي فاطمة

206/09/17إقليم: بركانالملإقليم: فجيجالساقية الحمراء 35 إلتحاق بالزوجأغراي صباح 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: فجيجالوحدة 26 مزدوجلعثامنة22718Tإكرام بالمير

402/09/20إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجبني تادجيت10462Wاحندوف نعيمة

304/09/19إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجمولي علي الشريف 28 مزدوجتالسينت20504Lادريس بوشكوش
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104/09/18إقليم: بركانالشهداءإقليم: فجيجبومريم )م/ج( 28 مزدوجبوغريبة04467Eازدوضن عبد القادر

304/09/19إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجالمريجة العليا 21 مزدوجبو مريم10500Mازيزى ربيع

504/09/19إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 21 مزدوجتندرارة10433Pاكرام الصغيري

402/09/20إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجتالسينت20504Lالبحري يسرى

402/09/20إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجتالسينت20504Lالبحري يوسف

406/09/17إقليم: بركانابن زيدونإقليم: فجيجابن أبي زرع 35 مزدوجبركان )البلدية(04413Wالبوزيدي لبنة

426/01/17إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 46 إلتحاق بالزوجةالتهامي يدير 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

406/09/17إقليم: بركانعمرو بن العاصإقليم: فجيج 35 مزدوجمداغ04463Aالحادة دحماني

102/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرتإقليم: فجيجعكلة السدرة 7 إلتحاق بالزوجالحمري حستاء 12395Xمزدوجبني شيكر

106/09/17إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: فجيجأحمد شوقي 30 إلتحاق بالزوجالحيان مريم 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجعكلة السدرة

مدرسة جماعاتية

102/09/21إقليم: جرادة 17 مزدوجمريجة04715Zالخريسي الحسين

102/09/09إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: فجيجابو بكر الصديق 60 إلتحاق بالزوجالدكاك نوال 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

102/09/21إقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج(إقليم: فجيجعكلة السدرة 17 مزدوجأولد ام04776Rالرنداني نصيرة

313/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج( 157 مزدوجوجدة )البلدية(04253Xالسكوني سعاد

102/09/20إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجتنشرفي04608Hالشاوني نوال

104/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالجبوب 22 مزدوجتندرارة10433Pالشريف يسين

306/09/17عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: فجيجبئر أنزران 36 إلتحاق بالزوجةالطالبي م 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/14إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: فجيجأسداد 60 إلتحاق بالزوجةالطيبي مصطفى 07971Nمزدوجويزغت

204/09/19إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالمريجة العليا 21 مزدوجتندرارة10433Pالطيبي نجوى

304/09/18إقليم: بركانالبساتينإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 28 مزدوجلعثامنة04461Yالعبدلي بشرى

704/09/18إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: فجيجعكلة السدرة 38 مزدوجتافوغالت04557Cالعربي زايد

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني

المركز

206/09/17إقليم: جرادة 30 مزدوجكفايت04731Sالكرماط م

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

302/09/21إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيج 17 مزدوجتندرارة10458Sالكوال ام

616/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. العرفانإقليم: فجيجابن تاشفين 128 مزدوجوجدة )البلدية(21524Vالكوش نعيمة

704/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالجبوب 25 مزدوجتندرارة25557Dالمالكي نجاة

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

104/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيج 28 مزدوجتندرارة25557Dالميلود مكطوف

806/09/17إقليم: فجيجالزلقةإقليم: فجيجابن أبي زرع 39 إلتحاق بالزوجةالهاشمي عبد الماليك 10429K)مزدوجبوعرفة )البلدية

مدرسة مولي علي إقليم: فجيجالزلقة

النوازلي

402/09/09إقليم: شفشاون 62 إلتحاق بالزوجانيسة الوتاد 06000W)مزدوجشفشاون )البلدية

204/09/18إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجتامسلمت 38 مزدوجتالسينت10511Zاهنان عبد اللطيف

102/09/20إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 إلتحاق بالزوجةايشو أمين 12526Pمزدوجتليليت

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج(

رسلن

402/09/20إقليم: بركان 24 مزدوجرسلن26762Nايمان عبادي

1104/09/18إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: فجيجإدريس الول )م/ج( 38 مزدوجبوغريبة04475Nبرعوز بشرى

202/09/20إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 مزدوجتالسينت20504Lبرعى م

502/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 14 مزدوجتندرارة10458Sبشرى احتيتي
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالجبوب 35 مزدوجتندرارة25557Dبلمقدم مربوحة

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

102/09/21إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيج 9 إلتحاق بالزوجبن عيسى حفصة 10433Pمزدوجتندرارة

802/09/21إقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج(إقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجعبو لكحل26270Dبنعلي  مبروكة

606/09/17إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: فجيجزيري بن عطية 35 إلتحاق بالزوجبنعمر مليكة 07554Kمزدوجتاكزيرت

404/09/19إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجأسداد 28 مزدوجتالسينت20504Lبوايدارن عبد الجليل

404/09/18إقليم: بركان الخروبةإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 28 مزدوجمداغ20675Xبودخيلي ايمان

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

702/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيج 14 مزدوجتندرارة10458Sبوراس عتيقة

104/09/19إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجبومريم )م/ج( 21 مزدوجبني كيل23953Kبوستة وديان

604/09/18إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 38 مزدوجبركان )البلدية(27249Tبوصلعة زينب

504/09/18إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: فجيجأسداد 28 مزدوجمداغ04500Rبوهو رجاء

106/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: فجيجعكلة السدرة 35 مزدوجبني مطهر04707Rجباري سعيد

المدرسة البتدائية الحي إقليم: فجيجالمريجة العليا

الجديد

902/09/20إقليم: الناضور 14 إلتحاق بالزوججعفر مرية 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

102/09/16إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: فجيج 53 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wجمال بنعمارة

902/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 مزدوجتندرارة10458Sحسن ميساوي

402/09/21إقليم: فجيجبومريم )م/ج(إقليم: فجيجالمريجة العليا 17 مزدوجبو مريم26991Lحسناء أوراغ

304/09/18إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجالمام مالك 35 مزدوجبني تادجيت10432Nحسناء فضلوي

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: فجيجأحمد شوقي

 - تمارة

604/09/18 21 إلتحاق بالزوجحسني حسناء 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/21إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارةإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 7 إلتحاق بالزوجحمادي فتيحة 27161Xمزدوجتندرارة

202/09/21إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبو مريم10500Mحمزة حماوي

404/09/18إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجأسداد 28 مزدوجتالسينت20504Lحمود غزلن

102/09/21إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجتالسينت10516Eحميد أوفقير

206/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: فجيجعكلة السدرة 35 مزدوجبني مطهر04707Rحميد عزيز

302/09/20إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 إلتحاق بالزوجحنان عريبا 10511Zمزدوجتالسينت

402/09/20إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجبني كيل10450Hحوبادي وجدان

102/09/21إقليم: جرادةالوفاءإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 إلتحاق بالزوجحورية شانة 18520E)مزدوججرادة )البلدية

404/09/19إقليم: بركانتجوينإقليم: فجيجعكلة السدرة 31 مزدوجرسلن04547Sحياة بويعلوي

104/09/18إقليم: بركانجعرةإقليم: فجيجابن أبي زرع 32 مزدوجزكزل04541Kحيدة نفيسة

102/09/20إقليم: جرسيف اولد بن سالم المركزإقليم: فجيجأسداد 11 إلتحاق بالزوجةخالد بوقروي 16332Bمزدوجصاكة

226/01/17إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: فجيجالوحدة 36 العيون سيدي ملوك 27279Aخديجة  أوشن

)البلدية(

مزدوج

802/09/20إقليم: بركانتزاغينإقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج( 21 مزدوجزكزل04530Yخديجة نورالدين

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

304/09/18إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: فجيج 25 مزدوجبوغريبة04475Nخليل م

102/09/21إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجبني تادجيت10462Wرابحة أملل

102/09/21إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 مزدوجبني تادجيت10478Nرجاء إمللن

106/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجزيري بن عطية 29 مزدوجبوعنان10482Tرحيمة قاسمي
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

404/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيج 18 مزدوجتندرارة10458Sرشيد الكريندي

502/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 مزدوجتندرارة10458Sرشيد بلخادم

202/09/20إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجحمو يشو 24 مزدوجبوعنان10488Zرمضان شويبيني

406/09/17إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج( 33 مزدوجزكزل04529Xرمضاني ربيعة

مجموعة مدارس قرية إقليم: فجيجالساقية الحمراء

أركمان

304/09/19إقليم: الناضور 21 مزدوجاركمان12470Dزايد نجاة

304/09/12إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجالزلقة 48 نعمزروال سهام 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

مجموعة مدارس جمال إقليم: فجيجلمضل )م/ج(

الدين الفغاني

902/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rزكرياء كربوب

104/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالجبوب 28 مزدوجتندرارة10433Pزكية الشيخي

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطابإقليم: فجيج

 - تمارة

606/09/17 36 إلتحاق بالزوجزكية كنفود 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

102/09/21إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 مزدوجبني تادجيت10478Nزهرة أعراب

802/09/21إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 إلتحاق بالزوجزينب بونيف 23953Kمزدوجبني كيل

102/09/21إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبني كيل10450Hسعاد   حلومي

402/09/20إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: فجيجعكلة السدرة 24 مزدوجتافوغالت04557Cسعاد الزرعي

104/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجمولي علي الشريف 21 مزدوجبني مطهر04703Lسعيدة حامي الدين

702/09/20إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 مزدوجالصباب16257Vسفيان الجبوري

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجلمضل )م/ج(

الدافعة

102/09/21إقليم: فجيج 7 مزدوجمعتركة27551Wسفيان لصهب

106/09/17إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجتامسلمت 36 مزدوجبني كيل23953Kسكرنات عبد الوهاب
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/20إقليم: بركانتزاغينإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 24 مزدوجزكزل04530Yسكينة بوضار

204/09/18إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجابو بكر الصديق 12 نعمسمير الهام 10511Zمزدوجتالسينت

306/09/17إقليم: بركانتكرورينإقليم: فجيجالوحدة 40 مزدوجبركان )البلدية(04524Sسميرة الدحماني

102/09/21عمالة: وجدة - أنكادمركب عين الصفا )م/ج(إقليم: فجيجالطراريد )م/ج( 9 إلتحاق بالزوجسميرة سلمي 27726Lمزدوجعين الصفا

626/01/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: فجيجابن أبي زرع 53 مزدوجتاوريرت )البلدية(26072Nسميرة كاكو

102/09/20إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجحمو يشو 14 مزدوجبو مريم10500Mسناء بوخريص

1004/09/19إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 31 مزدوجتندرارة10458Sسهام الخمسي

102/09/21إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 8 إلتحاق بالزوجسهام بقي 10482Tمزدوجبوعنان

102/09/20إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: فجيجحمو يشو 15 إلتحاق بالزوجسهام لكبيري 08646Xمزدوجأولد سبيطة

206/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: فجيجابن أبي زرع 169 مزدوجوجدة )البلدية(04302Aشاوش نزيهة

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجلمضل )م/ج(

لمريجة

102/09/21إقليم: جرسيف 7 إلتحاق بالزوجةشكيب محداد 27554Zمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجالمريجة العليا 28 مزدوجتندرارة10435Sعابد نادية

304/09/19إقليم: بركانتغاسروتإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 21 مزدوجتافوغالت04558Dعادل التكفاوي

104/09/19إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: فجيجالساقية الحمراء 21 نعمعباسي مليكة 26177Cمزدوجبني تادجيت

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجلمضل )م/ج(

الدافعة

102/09/21إقليم: فجيج 7 مزدوجمعتركة27551Wعبد الخالق غربال

1102/09/21إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجشويحية04508Zعبد الرحيم بوامرارن

402/09/21إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفانإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجأولد غزييل04712Wعبد الغني العجاني
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جماعة التعيين

102/09/21إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبو مريم10500Mعبد ا أولخوش

مدرسة اولد اغزيل إقليم: فجيجلمضل )م/ج(

الجماعاتية

202/09/21إقليم: جرادة 7 مزدوجأولد غزييل04711Vعبد ا الحسني

202/09/20إقليم: فجيجبومريم )م/ج(إقليم: فجيجأسداد 11 مزدوجبو مريم26991Lعبد المجيد اهنان

102/09/20إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجمولي علي الشريف 11 مزدوجبني تادجيت10473Hعبد المنعم زريف

302/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 17 مزدوجاركمان12472Fعبدالرحيم حامدي

104/09/18إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: فجيجإدريس الول )م/ج( 22 إلتحاق بالزوجعتيقة امقجور 04462Zمزدوجمداغ

902/09/21إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجبوعنان10488Zعتيقة ديدي

102/09/21إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجأولد غزييل04714Yعثمان ادراوشة

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

704/09/18إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارةإقليم: فجيج 28 مزدوجتندرارة27161Xعثمان بناعمارة

404/09/18إقليم: بركان الخروبةإقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج( 25 مزدوجمداغ20675Xعصام بنعلي

602/09/15إقليم: فجيجمدرسة الكركرات البتدائيةإقليم: فجيجعريض 41 إلتحاق بالزوجةعلل بندين 27842M)مزدوجبوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجاليونسكو 30 مزدوجبني كيل10451Jعلل نادية

604/09/18إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: فجيجالساقية الحمراء 30 إلتحاق بالزوجعلوية بن الشريف 04148Hمزدوجأيت حرز ا

204/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 21 مزدوجشويحية04508Zعلي منصوري

مجموعة مدارس إقليم: فجيجزيري بن عطية

الصفصاف

802/09/20إقليم: الناضور 11 مزدوجأولد ستوت12504Rعمر حيمي

206/09/17إقليم: بركانتكرورينإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارة 40 مزدوجبركان )البلدية(04524Sعمراوي فاطمة الزهراء

206/09/17إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجموحى أزكاغ 29 مزدوجبني تادجيت10432Nعنونوجمال
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجعكلة السدرة 35 مزدوجبني مطهر04703Lغزالي عبد العزيز

302/09/21إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجبني تادجيت10478Nفاطمة أمنعي

102/09/21إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبو مريم10502Pفاطمة أوعجاجة

102/09/20إقليم: الرشيديةحي المطارإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عللي 26307U)مزدوجبوذنيب )البلدية

306/09/17إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجالمام مالك 35 مزدوجبني تادجيت10432Nفاطمة رزوق

1002/09/20إقليم: فجيجم المخطار )م/ج(إقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 11 إلتحاق بالزوجفاطمة قدوري 10452Kمزدوجبني كيل

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

202/09/21إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيج 7 إلتحاق بالزوجفاطمة هيو 20504Lمزدوجتالسينت

106/09/17إقليم: بركانالبساتينإقليم: فجيجابن أبي زرع 45 مزدوجلعثامنة04461Yفراجي ميساوي

116/09/97إقليم: فجيجابن تاشفينإقليم: فجيجم المخطار )م/ج( 173 مزدوجبوعرفة )البلدية(10426Gفني  علي

1102/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 16 إلتحاق بالزوجفوزية المالكي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

106/09/17إقليم: فجيجالزلقةإقليم: فجيجالشيخ زايد 34 نعمقادي لطيفة 10429K)مزدوجبوعرفة )البلدية

104/09/19إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجمولي علي الشريف 21 مزدوجبني تادجيت10478Nللة نزهة عزيزي

604/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيجتامسلمت 18 مزدوجزكزل04529Xلحبيب بوجمي

502/09/20إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 14 مزدوجتندرارة10458Sلخضر حمو

804/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجالمريجة العليا 21 إلتحاق بالزوجةلطرش حسن 04703Lمزدوجبني مطهر

306/09/17إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 40 سيدي سليمان - 24686Gلطرش زكية

الشراعة )البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 إلتحاق بالزوجلطيفة أمنعي 10462Wمزدوجبني تادجيت
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الصلية
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106/09/17إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: فجيجبومريم )م/ج( 36 إلتحاق بالزوجلعرج زينب 23661T)مزدوجميسور )البلدية

304/09/19إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج( 18 مزدوجتندرارة10433Pلمقدم بوعيشة

106/09/17إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجبئر أنزران 37 إلتحاق بالزوجلوبنا بن صالح 10433Pمزدوجتندرارة

502/09/20إقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج(إقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 مزدوجمعتركة10460Uمحسن حمادي

104/09/19إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجتامسلمت 18 مزدوجتالسينت20504Lم أكلوف

504/09/19إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارةإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 21 مزدوجتندرارة27161Xم أمين حلومي

504/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجالمام مالك 28 مزدوجبني تادجيت10473Hم ترزوقت

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

106/09/17إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارةإقليم: فجيج 35 مزدوجتندرارة27161Xم جباري

106/09/17إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجالطراريد )م/ج( 45 مزدوجتندرارة10435Sم دياب

102/09/20إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجأسداد 11 مزدوجتالسينت10516Eم زراري

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

204/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيج 18 مزدوجزكزل04529Xم زوكاغ

102/09/20إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 14 إلتحاق بالزوجةم زياني 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

1004/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: فجيجأحمد شوقي 17 مزدوجاركمان12472Fم لفضيل

204/09/19إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيجتامسلمت 15 مزدوجتالسينت20504Lم لكبيري

302/09/20إقليم: بركان الخروبةإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 14 نعممروة اعشو 20675Xمزدوجمداغ

302/09/21إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيجالطراريد )م/ج( 7 إلتحاق بالزوجمرية لكحل 04529Xمزدوجزكزل

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

402/09/21إقليم: فجيجإدريس الول )م/ج(إقليم: فجيج 17 مزدوجتالسينت20504Lمريم الدريسي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/21إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 7 مزدوجبني تادجيت10468Cمريم برحيلي

406/09/17إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج( 39 مزدوجزكزل04529Xمسعودي جمال

102/09/20إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 مزدوجبني تادجيت10468Cمشراوي شيماء

302/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: فجيجالطراريد )م/ج( 17 مزدوجمشرع حمادي04581Dمنار بوشيخي

المدرسة الجماعاتية 

الدافعة

702/09/21إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيج 17 مزدوجتندرارة10458Sموساوي زينب

1002/09/21إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 17 مزدوجتندرارة10458Sناجية صدوك

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

104/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: فجيج 38 مزدوجمداغ04501Sنصيرة الملحاوي

802/09/21إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباجإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبوعنان27158Uنعيمة منصوري

104/09/18إقليم: بركانتجوينإقليم: فجيجعكلة السدرة 38 مزدوجرسلن04547Sنفيسة اولحسن

905/09/08عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: فجيجإدريس الول )م/ج( 59 مزدوجعين كرمة-واد الرمان04047Yنوال كاسا

302/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: فجيجالطراريد )م/ج( 17 مزدوجمشرع حمادي04581Dنور الهدى عرباوي

102/09/20إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 14 إلتحاق بالزوجنورة طويل 21027Eمزدوجلمريجة

102/09/21إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبو مريم10500Mهشام اوجو

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

206/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيج 35 مزدوجتالسينت10511Zهشام برعا

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

802/09/20إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيج 14 مزدوجبوعنان10488Zهنانا نجوى

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: فجيجالزلقة 142 مزدوجوجدة )البلدية(04300Yوخاض عبد الحفيظ

1002/09/20عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: فجيجبئر أنزران 14 إلتحاق بالزوجوفاء امزيان 04308G)مزدوجبني درار )البلدية
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202/09/20إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجأسداد 15 إلتحاق بالزوجوفاء غيمان 10511Zمزدوجتالسينت

مدرسة اولد اغزيل إقليم: فجيجخالد بن الوليد )م/ج(

الجماعاتية

1002/09/21إقليم: جرادة 17 مزدوجأولد غزييل04711Vوفاء قدوري

102/09/20إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجالجبوب 11 إلتحاق بالزوجةوليد قطيط 10435Sمزدوجتندرارة

غراس الخيل الدريسي 

)م/ج(

204/09/18إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيج 28 مزدوجتالسينت10511Zيكن مونية

102/09/21إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجبني كيل10451Jيوسف الحرمة

302/09/21إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجتالسينت10516Eيوسف برجى

204/09/18إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: فجيجلقباب 29 مزدوجملك الويدان04646Zيوسف بعيليش

206/09/17إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: فجيجالجبوب 35 سيدي سليمان - 24686Gيوسف عويسي

الشراعة )البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل )م/ج( 7 مزدوجتالسينت10516Eيونس بوبكري

104/09/19إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 28 مزدوجبني كيل23953Kيونس تاتي

206/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: فجيجالمام مالك 35 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uيونس منصور

102/09/20إقليم: بركانأم أيمنإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية تندرارة 12 المازيغيةاكليم )البلدية(04434Uمرزوقي رجاء

102/09/20إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفسميو 14 إلتحاق بالزوج زرعاف نزهة 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

606/09/17إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 45 مزدوجهوارة أولد رحو16284Zإدريس المسعدي

504/09/19إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 21 مزدوجصاكة22566Cأسماء أيوب

504/09/18إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 32 إلتحاق بالزوجةإلياس البيض 04113V عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

1104/09/19إقليم: بركانبوميةإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 21 مزدوجشويحية04513Eأمال بوشنتوف

137



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 مزدوجعين الحجر04576Yآمنة بوعيادي

المدرسة الجماعاتية هوارة إقليم: جرسيفتيغزة المركز

أولد رحو

202/09/20إقليم: جرسيف 14 إلتحاق بالزوجابتسام حماني 27553Yمزدوجهوارة أولد رحو

604/09/19إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفإبياض المركز 18 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lاحمد ازكاغ

404/09/02إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 107 مزدوجبركان )البلدية(20674Wاحمد المعيوف

المدرسة الجماعاتية 

الصباب

206/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيف 39 مزدوجتادرت16292Hاحمد مزعاج

102/09/21إقليم: جرسيفبركين المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 مزدوجبركين16264Cاحمد مسرور

704/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرسيفالكطارة 25 إلتحاق بالزوجازروال انيسة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفالخط المركز

الصباب

102/09/21إقليم: جرسيف 17 مزدوجالصباب16261Zاسباعي عبد الرحمان

116/09/98إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 183 مزدوججرسيف )البلدية(25828Yاسفاح م

مجموعة مدارس واد إقليم: جرسيفاولد حادة المركز

الحجر المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 127 مزدوجأولد حسون02819Nالسدي للمريم

304/09/18إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالصباب المركز 28 إلتحاق بالزوجالخلوفي فاطمة الزهراء 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

مدرسة اولد اغزيل إقليم: جرسيفتيزي نتسدنان

الجماعاتية

102/09/21إقليم: جرادة 7 مزدوجأولد غزييل04711Vالدمعي ياسين

604/09/18إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: جرسيفسميو 38 مزدوجاغبال04487Bالدهبي قمر

706/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفالتوميات 45 مزدوجهوارة أولد رحو16278Tالزركاني عصام

526/01/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 53 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uالسعيد اسى

المدرسة الجماعاتية هوارة إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى

أولد رحو

316/09/96إقليم: جرسيف 143 مزدوجهوارة أولد رحو27553Yالسعيدي علل

904/09/19إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 21 مزدوجالصباب16253Rالشاوطي آمال
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302/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dالصوتي م

402/09/21إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية صاكةإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 مزدوجصاكة27556Bالطيب ازروال

306/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 36 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uالعزوزي نور الدين

304/09/19إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفمدرسة الياسمين البتدائية 17 إلتحاق بالزوجالعيرج حنان 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

204/09/19إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 21 مزدوجصاكة22566Cالغزواني هشام

102/09/21إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: جرسيف اولد بن سالم المركز 7 إلتحاق بالزوجةالقاسمي محسن 04787Cمزدوجسيدي لحسن

504/09/18إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 38 مزدوجهوارة أولد رحو16280Vالكاو مريم

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز

مزكيتام

202/09/20إقليم: جرسيف 14 مزدوجمزكيتام16226Lالمراقي وسيمة

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

802/09/21إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيف 7 إلتحاق بالزوجالمزكر بديعة 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

502/09/20إقليم: بركان الخروبةإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 مزدوجمداغ20675Xالهام المسعودي

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: جرسيفالرانات المركز

 - تمارة

1206/09/17 23 إلتحاق بالزوجالهام بومهراز 01359Bمزدوجأم عزة

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: جرسيفاولد عثمان المركز

المركز

1104/09/19عمالة: وجدة - أنكاد 18 إلتحاق بالزوجةالوالي رشيد 04336Mمزدوجابصارة

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيفالصباب المركز

المرس

104/09/18إقليم: بولمان 25 إلتحاق بالزوجامل بلة 25064Tمزدوجالمرس

902/09/21إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيف اولد بن سالم المركز 7 مزدوجصاكة16318Lاميمة حلحول

المدرسة الجماعاتية راس 

لقصر

106/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيف 34 إلتحاق بالزوجامينة لشقر 16296Mمزدوجتادرت

604/09/19إقليم: بركانتكرورينإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 21 إلتحاق بالزوجةانس شاكر 04524S)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة الجماعاتية راس إقليم: جرسيفبوحسان المركز

لقصر

204/09/18إقليم: جرسيف 28 مزدوجراس القصر27552Xانوالي حادة
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106/09/17إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 45 سيدي سليمان - 24686Gبدر جرودي

الشراعة )البلدية(

مزدوج

502/09/21إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجراس القصر16240Bبغا العربي

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

104/09/19إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: جرسيف 31 مزدوجلعثامنة22718Tبن مريم لمياء

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: جرسيفالمسيرة

أصيل

116/09/98 120 أقدمية 12 سنةبنديدي هدى 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 17 مزدوجبني مطهر04707Rبنعيسى نعيمة

1004/09/18إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفبوحسان المركز 25 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lبوجمعة ماحو

904/09/18إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفبني دمال المركز 25 مزدوجصاكة22566Cبوخاتم يمينة

502/09/21إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 7 مزدوجصاكة16329Yبوشارب فرح

204/09/19إقليم: بركانالشرفاءإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 28 مزدوجلعثامنة04496Lبوعديلة سفيان

المدرسة الجماعاتية 

تادرت

101/01/17إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيف 31 إلتحاق بالزوجبومزاود إكرام 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

105/09/08إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفالمسيرة 72 نعمبومزاود فاطمة 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

904/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 21 مزدوجبني مطهر04703Lبياض أيوب

304/09/18إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيفتادرت المركز 32 مزدوجأهل واد زا04623Zبيطار حادة

206/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفالتوميات 35 إلتحاق بالزوجتورية سخان 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

1002/09/21إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفسميو 7 مزدوجراس القصر16243Eتوفيق المطميط

104/09/19إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 21 نعمجليلة عباد 27151Lمزدوجتادرت

1004/09/18إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفصانكال المركز 25 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lجمال م
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المدرسة الجماعاتية هوارة إقليم: جرسيفاولد احميد المركز

أولد رحو

206/09/17إقليم: جرسيف 45 مزدوجهوارة أولد رحو27553Yجمال مزياني

404/09/18إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفمدرسة بركين الجماعتية 24 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lحاجي هجر

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفبوحسان المركز

المركز

402/09/21إقليم: جرسيف 17 مزدوجلمريجة16307Zحسناء السامحي

104/09/18إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالخط المركز 28 إلتحاق بالزوجحسناء النحلي 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

204/09/19إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفامسون المركز 18 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lحسناء بودربلة

116/09/96إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالنجاح 104 مزدوجهوارة أولد رحو16277Sحماموش مزيان

المدرسة الجماعاتية راس إقليم: جرسيفبني دمال المركز

لقصر

126/01/17إقليم: جرسيف 40 مزدوجراس القصر27552Xحميمد بلقاسم

المدرسة الجماعاتية هوارة إقليم: جرسيفصانكال المركز

أولد رحو

202/09/21إقليم: جرسيف 8 إلتحاق بالزوجحنان الزاهر 27553Yمزدوجهوارة أولد رحو

116/09/99إقليم: جرسيفمعاد بن جبلإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 147 مزدوججرسيف )البلدية(25898Zحنان موح

306/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 35 مزدوجصاكة22566Cخديجة همي

504/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 28 مزدوجراس القصر16240Bخرخوش ابراهيم

204/09/18إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفالصباب المركز 28 مزدوجهوارة أولد رحو16280Vخطاب م

906/09/17إقليم: جرسيفمدرسة الياسمين البتدائيةإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 45 مزدوجتادرت16294Kخليد الحموش

604/09/19إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 18 إلتحاق بالزوجدنيا صفور 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفبني مقبل 28 إلتحاق بالزوجةراضي بلقاسم 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

606/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيف 35 مزدوجهوارة أولد رحو16280Vرجاء بوطيب

104/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 21 مزدوجزكزل04529Xرحاوي يوسف
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502/09/20إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 14 مزدوجلمريجة16314Gرحمة بن الشريف

406/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 45 مزدوجهوارة أولد رحو16278Tرشيد اوبوستى

406/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 26 مزدوجزكزل04530Yرشيد ساهل

501/01/17إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 28 إلتحاق بالزوجرشيدة العلوي 16539Bمزدوجكلدمان

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

104/09/19إقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركزإقليم: جرسيف 21 مزدوجمزكيتام16230Rزبيدة زياني

202/09/21إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 مزدوجالصباب16257Vزكري اكرام

102/09/20إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفإبياض المركز 16 إلتحاق بالزوجزليخة سالك 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: جرسيفالرانات المركز

البيضاء

201/01/17إقليم: برشيد 28 إلتحاق بالزوجزهرة فوناس 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: جرسيف

عثمان

202/09/20إقليم: الناضور 14 إلتحاق بالزوجزينب بوصوف 21546U)مزدوجزايو )البلدية

504/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 13 مزدوجراس القصر16240Bسارة مشكور

804/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابي ذر الغفاريإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 23 إلتحاق بالزوجةسعيد الفتاش 27550Vمزدوجعين الشقف

902/09/21إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجالصباب16253Rسعيدة ابرشان

عمالة: الصخيرات النورإقليم: جرسيفالسويهلة المركز

 - تمارة

706/09/17 30 إلتحاق بالزوجسعيدة قريوح 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

102/09/21إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 إلتحاق بالزوجسكينة الربع 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

406/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 45 مزدوجتادرت16292Hسلوى حق

702/09/20إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية صاكةإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 14 مزدوجصاكة27556Bسميرة الزجلي

104/09/19إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 21 إلتحاق بالزوجسميرة علم 27153N)مزدوججرسيف )البلدية
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304/09/18إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 38 مزدوجبركان )البلدية(27249Tسناء التويهمي

526/01/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 43 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uسنوسي نجوى

402/09/14عمالة: الرباطالولجةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 47 إلتحاق بالزوجسهام إيشن 01084C)مزدوجالسويسي )المقاطعة

704/09/19إقليم: جرسيفصانكال المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 21 مزدوجصاكة16338Hسهام افاخ

1106/09/17إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 35 إلتحاق بالزوجسهام لمليوي 06525Sمزدوجسنادة

604/09/19إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 21 مزدوجتافوغالت04557Cشحمان رضوان

902/09/20إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 24 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lشفيق مصطفى

704/09/18إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 22 مزدوجتادرت16300Sشميطح يوسف

104/09/19إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالنصر 26 نعمشيماء بالحاج 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: جرسيفالكطارة

المركز

102/09/21عمالة: وجدة - أنكاد 8 إلتحاق بالزوجصفاء بن تاها 04327Cمزدوجبني خالد

906/09/17إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفصانكال المركز 45 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lصفاء سعادي

102/09/21إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجتنشرفي21016Tطارق لمقدم

102/09/21إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 إلتحاق بالزوجطنكول أسماء 12675Bمزدوجعين الزهرة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفعين امزيزو المركز

المركز

102/09/20إقليم: جرسيف 14 مزدوجلمريجة16307Zعائشة بلقاسمي

304/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 28 مزدوجراس القصر16240Bعباد بلقاسم

مدرسة الدغمانية إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

الجماعاتية

1302/09/21إقليم: جرادة 7 أولد سيدي عبد 04706Pعبد الله خباز

الحاكم

مزدوج

306/09/17إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 39 مزدوجزكزل26963Gعبد الحي هرموش
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116/09/97إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 157 مزدوججرسيف )البلدية(16123Zعبد السلم بولنوار

306/09/17إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفغفولة المركز 23 إلتحاق بالزوجةعبد الصمد التركاوي 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

1302/09/21إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجأولد غزييل04714Yعبد الصمد تواهري

المدرسة الجماعاتية راس 

لقصر

906/09/17إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيف 34 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lعبد الصمد قرواش

106/09/17عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 27 إلتحاق بالزوجةعبد الغاني الشقرباني 01156F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن زيدونإقليم: جرسيفالجل المركز 197 مزدوجالعرائش )البلدية(05707Cعبد الوهاب نصر الدين

102/09/21إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجراس القصر16243Eعزالدين البرني

104/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 21 مزدوجزكزل04529Xعزاوي لبنى

104/09/19إقليم: جرسيفمدرسة بركين الجماعتيةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 31 مزدوجبركين26343Hعزيز راضي

306/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 45 مزدوجهوارة أولد رحو16278Tعمرو مقبول

404/09/19إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفبدر 26 نعمغزلن هرموش 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة النخيل البتدائيةإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز

أصيل

502/09/20 13 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اعيش 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: جرسيفصانكال المركز 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحرحاش 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

404/09/19عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: جرسيف 17 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الخياري 03910Zمزدوجمهاية

102/09/20إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شراح 04581Dمزدوجمشرع حمادي

102/09/21إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالخط المركز 8 إلتحاق بالزوجفاطمة العبدلوي 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الوردي 20682E)مزدوججرسيف )البلدية
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1006/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 35 مزدوجلمريجة16311Dفاطمة بولكروش

304/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 18 مزدوجراس القصر16240Bفاطمة سعداوي

504/09/19عمالة: وجدة - أنكادمركب عين الصفا )م/ج(إقليم: جرسيفالخط المركز 22 إلتحاق بالزوجفاطنة حكيم 27726Lمزدوجعين الصفا

302/09/21إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 17 مزدوجتنشرفي04608Hفريد حالي

المدرسة الجماعاتية 

تادرت

304/09/18إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيف 32 نعمفطوش المكرود 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

204/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 31 مزدوجبوغريبة04464Bقرضال ابتسام

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

المدرسة الجماعاتية إقليم: جرسيف

الصباب

204/09/19إقليم: جرسيف 21 مزدوجالصباب16261Zقزيح مريم

206/09/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 23 إلتحاق بالزوجةكريم القرشي 16427Eمزدوجبني افتح

126/01/17إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 53 مزدوجأهل واد زا04623Zكلتوم رحموني

304/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 35 مزدوجتادرت16303Vكنور زكرياء

104/09/19إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفمعاد بن جبل 15 إلتحاق بالزوجكوثر البنوني 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

304/09/19إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفالمريجة المركز 22 إلتحاق بالزوجكوثر الحسناوي 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة الجماعاتية راس إقليم: جرسيفبوحسان المركز

لقصر

204/09/18إقليم: جرسيف 28 مزدوجراس القصر27552Xلصفر حسناء

202/09/21إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجلمريجة16314Gلطيفة الرملي

مجموعة مدارس إقليم: جرسيفاولد عثمان المركز

تيزطوطين

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجتزطوطين18769Aلمقدمي إكرام

1006/09/17إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلىإقليم: جرسيفبوحسان المركز 45 مزدوجهوارة أولد رحو23563Lماحو م

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

704/09/19إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: جرسيف 18 إلتحاق بالزوجمحاسن التويجر 08255Xمزدوجسيدي عابد
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204/09/18إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 38 مزدوجتادرت16295Lمحسين قرسيس

106/09/17إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 25 إلتحاق بالزوجةم عزيز 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/21إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجمستكمر04572Uم لوكيلي

المدرسة الجماعاتية 

مزكيتام

804/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيف 28 مزدوجتادرت16287Cمدكوري زكرياء

402/09/20إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 مزدوجراس القصر16240Bمريم تفاح

502/09/20إقليم: بركانتجوينإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 مزدوجرسلن04547Sمريم حساني

102/09/21إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيف اولد بن سالم المركز 8 إلتحاق بالزوجمريم عباد 16296Mمزدوجتادرت

402/09/20إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 24 مزدوجلعثامنة22718Tمصطفى بوبكري

126/01/17إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى 43 إلتحاق بالزوجمعراض الباتول 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 28 إلتحاق بالزوجمعلوم فاطنة 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/19إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: جرسيفبوحسان المركز 21 إلتحاق بالزوجمليكة العمري 03165Pمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 38 مزدوجتادرت16292Hنادية الطاس

804/09/18إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 28 مزدوجصاكة16318Lنادية اليتيم

104/09/18إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 38 مزدوجصاكة16318Lناصرة جمعاوي

402/09/21إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: جرسيفصانكال المركز 9 إلتحاق بالزوجنبيلة بوبوش 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفالتوميات 36 إلتحاق بالزوجنسرين الدرمون 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

802/09/20إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: جرسيفسميو 11 إلتحاق بالزوجنعيمة رشدي 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية
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المدرسة البتدائية أبي بكر إقليم: جرسيفالرانات المركز

الصديق

1126/01/17عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجنعيمة زعون 02015P جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس جمال إقليم: جرسيفمجموعة مدارس السفلى

الدين الفغاني

406/09/17إقليم: الناضور 26 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rنهاد غانم

102/09/20إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 مزدوجراس القصر16240Bنوال شلح

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفعين امزيزو المركز

المركز

602/09/20إقليم: جرسيف 14 مزدوجلمريجة16307Zنورالدين بودادح

702/09/21إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجتنشرفي04614Pنورالدين حسي

902/09/21إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفبني مقبل 7 مزدوجصاكة16329Yنورالدين لبوغ

126/01/17إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 27 مزدوجملك الويدان04649Cهرشلي  لمياء

302/09/20إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 مزدوجلمريجة21027Eهشام فوراغ

306/09/17إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفالنصر 34 نعمهند العادل 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

404/09/19إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: جرسيفبوراشد المركز 22 إلتحاق بالزوجهند ميموني 05721Tمزدوجالساحل

102/09/20إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 مزدوجتادرت16303Vوجدان بن المقدم

402/09/20إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 11 مزدوجالصباب16253Rياسين  برتال

المدرسة الجماعاتية 

الصباب

206/09/17إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيف 35 إلتحاق بالزوجةياسين بليلش 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

302/09/21إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 مزدوجالصباب16253Rياسين مجعاد

104/09/19إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالصباب المركز 21 إلتحاق بالزوجيسرى البوخاري 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

126/01/17إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 43 مزدوجأهل واد زا04617Tيوسف مصباحي

502/09/21إقليم: جرسيفصانكال المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 مزدوجصاكة16338Hيونس الكورشي
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

202/09/20إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: جرادة 19 مزدوجبوغريبة04475Nابراهيم بوبكري

204/09/18إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 28 مزدوجلعوينات04718Cاخليفة عز الدين

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

304/09/18إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: جرادة 28 مزدوجلعوينات04718Cادريوشي رباب

مدرسة لعوينات إقليم: جرادةم/م المل المركز

الجماعاتية

101/01/17إقليم: جرادة 36 مزدوجلعوينات27511Cارقية  الرحماني

104/09/12إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 45 إلتحاق بالزوجاسماء اسماحي 04688V)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

204/09/18إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرادة 28 مزدوجبني مطهر04707Rاسماعبلي عبد ا

مدرسة ابن بطوطة إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد

الجماعاتية

201/01/10إقليم: جرادة 56 مزدوجكنفودة26556Pالبقالي عبد الحميد

104/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 18 إلتحاق بالزوجالخير اخلص 16311Dمزدوجلمريجة

1016/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز 125 إلتحاق بالزوجةالدحماني مصطفى 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/17إقليم: جرادةعبد الواحد المراكشيإقليم: جرادةواد الدهب 28 نعمإلتحاق بالزوجالرحماني رشيدة 04690X عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: جرادة

المركز

804/09/18إقليم: جرادة 28 مزدوجكفايت04731Sالسليماني زهرة

904/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 28 إلتحاق بالزوجالصادقي ماجدة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

604/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 28 إلتحاق بالزوجالصادقي نادية 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

504/09/18إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 19 مزدوجتيولي04746Hالعوفي نوفل

104/09/18إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادةالنهضة 26 إلتحاق بالزوجامباركة ووشبل 04683P)مزدوججرادة )البلدية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. يوسف بن تاشفينإقليم: جرادةالسلم 144 مزدوجوجدة )البلدية(24390Kبالوالي الزهرة

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

604/09/18إقليم: بركانأحدإقليم: جرادة 38 مزدوجسيدي بوهرية04551Wبلعتيق حفيظة
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 38 مزدوجلعوينات04720Eبنعامر م

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: جرادةم/م المسيرة المركز

المركز

804/09/18إقليم: جرادة 28 مزدوجكفايت04731Sبنهار الزهرة

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

مدرسة لعوينات إقليم: جرادة

الجماعاتية

504/09/18إقليم: جرادة 38 مزدوجلعوينات27511Cبوتزرزايت رابح

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

مجموعة مدارس قاسم إقليم: جرادة

الزهير

102/09/20إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجةبوصحابة عمر 12496Gمزدوجأولد ستوت

1004/09/18إقليم: بركان الخروبةإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 38 مزدوجمداغ20675Xبولسان رقية

704/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: جرادةالمتنبي 75 إلتحاق بالزوجبونوة فدوى 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

مدرسة تيولي الجماعاتية إقليم: جرادة

1

404/09/18إقليم: جرادة 28 مزدوجتيولي27287Jبويشو مليكة

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

706/09/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرادة 15 نعمحباشي فتيحة 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

م/م كفايت الجماعاتية 

المركز

104/09/18إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرادة 30 مزدوجبوغريبة04467Eحسن عبال

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

104/09/19إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادة 21 إلتحاق بالزوجحسناء بخيتي 04683P)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: جرادة

الجديد

504/09/19إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجحفصة سلماني 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

804/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: جرادة 20 مزدوجبوغريبة04475Nحياة رقادي

مدرسة تيولي الجماعاتية 

1

403/09/13إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادة 29 مزدوجتيولي04746Hسعيد حريكا

204/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 21 مزدوجلبخاتة04734Vسومية تباتيت

1006/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانإقليم: جرادةانوال 61 إلتحاق بالزوجعبدالرحمان سليمة 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

304/09/18إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 25 مزدوجلعوينات04718Cعثماني عبد الصادق

416/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةالنبعاث 146 مزدوجوجدة )البلدية(19918Zعزوز جمال
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م كفايت الجماعاتية إقليم: جرادةالنهضة

المركز

304/09/19إقليم: جرادة 18 نعمعلل سلمى 04731Sمزدوجكفايت

مدرسة ابن بطوطة 

الجماعاتية

506/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادة 66 إلتحاق بالزوجةعمر عيساوي 21525W)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/18إقليم: بركانالسلمإقليم: جرادةم/م خالد بن الوليد 19 إلتحاق بالزوجغزالي فتيحة 18429F)مزدوجبركان )البلدية

104/09/19إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي 18 نعمفتيحة حمداوي 04689W)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

104/09/18عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادة 28 إلتحاق بالزوجفيللي إيمان 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

مدرسة المام مالك بن إقليم: جرادةالزهار

أنس البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/93 152 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15186Fكحلوي حسن

1026/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: جرادةم/م الصمعي المركز 57 إلتحاق بالزوجلطرش فتيحة 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

1104/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 28 إلتحاق بالزوجليلى قسو 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

904/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 25 مزدوجلبخاتة04734Vم غزيلي

مدرسة الدغمانية 

الجماعاتية

804/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادة 21 مزدوجبني مطهر04703Lنعيمة الشريفي

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

104/09/18إقليم: جرادةانوالإقليم: جرادة 29 إلتحاق بالزوجنعيمة خبوز 04684R)مزدوججرادة )البلدية

805/09/07عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: جرادةابن سينا 58 نعمنوال الصوفي 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/96عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الجرف الخضرإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز 65 إلتحاق بالزوجةيحي بوطيب 27723H)مزدوجوجدة )البلدية

604/09/18إقليم: ميدلتمدرسة تاملحتإقليم: جرادةالنبعاث 24 إلتحاق بالزوجبوطيبي فدوى 22658Cالمازيغيةزايدة

402/09/21إقليم: جرادةالنبعاثإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 6 المازيغيةجرادة )البلدية(04688Vمونية  التازي

مجموعة مدارس بني 

سيدال

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

202/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك12365P حسنية الفونتي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

204/09/12إقليم: الناضور 58 مزدوجالناضور )البلدية(12287E راضي نورة
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

404/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 25 مزدوجايحدادن12354C والي نجيم

306/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادن 15 مزدوجايعزانن12383Jأحمد اعليلوت

1002/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 24 مزدوجايحدادن12354Cأحمد بنجيللي

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

مجموعة مدارس بني إقليم: الناضور

سيدال

104/09/18إقليم: الناضور 28 مزدوجبني سيدال الجبل12410Nأحمد كروم

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 25 إلتحاق بالزوجأزهراي هناء 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

902/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبوعرك12365Pأعروص حفصة

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

بويزازارن

102/09/21إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجأمزيان نعيمة 27269Pمزدوجايحدادن

103/09/13إقليم: بركانالتلإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيض 7 إلتحاق بالزوجآمنة الحسناوي 04436W)مزدوجاكليم )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

المالك السعدي

104/09/18إقليم: الناضور 28 إلتحاق بالزوجأميرة أمهار 27571T)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

المدرسة البتدائية لعري إقليم: الناضور

الشيخ

902/09/20إقليم: الناضور 14 إلتحاق بالزوجأميمة المساوي 12272N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

1005/09/08عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: الناضور 69 إلتحاق بالزوجأو عبد الرحمان حنان 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

أركمان

202/09/20إقليم: الناضور 21 مزدوجاركمان12470Dإيمان زريوحي

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

الثاني

102/09/20إقليم: الناضور 9 مزدوجأولد ستوت12492Cأيوب حساني

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

202/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبوعرك12365Pابتهال نوحو

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

204/09/12إقليم: الناضور 52 مزدوجالناضور )البلدية(12287Eاحمد دكان

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

302/09/21إقليم: الناضور 6 مزدوجبوعرك12365Pاكرتيت الهام

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

الثاني

802/09/21إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجالبودي مريم 12283A)مزدوجالناضور )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

602/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 9 مزدوجبوعرك22732Hالبومديني سعيد

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضور

الدين الفغاني

102/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rالبيحياوي حليمة

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

202/09/09إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضور 83 إلتحاق بالزوجالخبازي فراح 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

204/09/19إقليم: الناضور 26 مزدوجبوعرك12365Pالدرقاوي عبد الغفور

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

604/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الناضور 18 مزدوجبني سيدال لوطا12419Yالراطا مرزوق

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

موسى

902/09/21إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجالزغدودي ياسمينة 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

704/09/19إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: الناضور 31 مزدوجأهل واد زا04623Zالزهرة خليفي

202/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 10 إلتحاق بالزوجالسالمي سهام 22732Hمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

بويزازارن

102/09/21إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجالسعيدي فاطمة الزهراء 27269Pمزدوجايحدادن

304/09/19إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 21 إلتحاق بالزوجالسمللي سهام 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظ

الطبري

602/09/15إقليم: الناضور 30 مزدوجبوعرك12375Aالشليوي يحيى

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

204/09/12إقليم: الناضور 48 مزدوجبني انصار )البلدية(12432Mالطلحاوي كوثر

104/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 25 مزدوجمداغ04501Sالعمراوي م

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن

احمد عبد السلم

116/09/97إقليم: الناضور 171 مزدوجازغنغان )البلدية(12733Pالعيساتي كلثوم

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية 11 إقليم: الناضور

يناير

102/09/15إقليم: الناضور 34 إلتحاق بالزوجةالعيساتي م 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

105/09/07إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: الناضور 87 مزدوجاركمان12327Yالفشتالي مريم

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

الصفصاف

202/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12504Rالفوج سميرة
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

102/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 7 مزدوجبوعرك22732Hالقيمي سفيان

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد عبد السلم

307/09/05إقليم: بركان الزرايبإقليم: الناضور 34 مزدوجمداغ04501Sالهدار نادية

مدرسة م الحداد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجالهفتي حياة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادن

باجة

102/09/14إقليم: الناضور 48 إلتحاق بالزوجامال مرجان 12289G)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

حاسي بركان

1102/09/20إقليم: بركانابن حزمإقليم: الناضور 24 مزدوجبوغريبة04464Bامليلح سناء

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

الخالق الطريس

204/09/18إقليم: الناضور 23 مزدوجزايو )البلدية(12318Nامينة زروال

المدرسة البتدائية مولي 

بغداد

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

البحتري

302/09/10إقليم: الناضور 38 مزدوجالناضور )البلدية(12340Mاوعاس نسرين

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

بويلغمان

404/09/18إقليم: الناضور 35 مزدوجالعروي )البلدية(12310Eايوب احمين

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

عياض

1004/09/18إقليم: الناضور 38 مزدوجايكسان12360Jبالفقيه عياد

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المالك السعدي

402/09/16إقليم: الناضور 42 مزدوجالناضور )البلدية(27571Tبدستاس م

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

مدرسة تيولي الجماعاتية إقليم: الناضور

1

301/01/12إقليم: جرادة 40 مزدوجتيولي27287Jبرحيلي التالية

602/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/م بوجدورإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكري 15 إلتحاق بالزوجبلحاجي بشرى 04353Fمزدوجسيدي موسى المهاية

904/09/02عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الزهورإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 130 إلتحاق بالزوجبلهادي عفاف 27724J)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

902/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tبلهادي م

المدرسة الجماعاتية أولد 

داود

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

203/09/13إقليم: الناضور 65 مزدوجزايو )البلدية(21546Uبن داوود ادريس

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

102/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضور 7 مزدوجايعزانن12383Jبنجدي م

المدرسة البتدائية سيدي 

م بن عبد ا

109/12/11إقليم: بركانملويةإقليم: الناضور 60 مزدوجبركان )البلدية(04425Jبنسعيد فاتحة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1204/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الناضورمجموعة مدارس العمال 26 مزدوجبوغريبة04475Nبوبشر  مريم

مجموعة مدارس 

إيموساتن

802/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12506Tبوراس رانية

104/09/18إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 30 إلتحاق بالزوجةبوعقلين م 27821P)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اعمر اوحبصة

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

البركانيين

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجالبركانيين12488Yبولهبوب نبيل

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

806/09/00إقليم: الناضور 114 مزدوجبوعرك12365Pتايسة م

602/09/14إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة 41 إلتحاق بالزوجتفزاتي منال 08233Yمزدوجأولد احسين

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

302/09/20إقليم: بركانالسلمإقليم: الناضور 11 إلتحاق بالزوجحسناء معمري 18429F)مزدوجبركان )البلدية

504/09/18إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 38 مزدوجاكليم )البلدية(04434Uحفيظة جباري

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذن

م بن عبد ا

104/09/02إقليم: الناضور 92 مزدوجبني انصار )البلدية(12326Xحكيم والشيخ

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمال

موسى

506/09/17إقليم: الناضور 20 إلتحاق بالزوجحليمة أسباعي 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخنساء

116/09/94إقليم: الناضور 114 مزدوجزايو )البلدية(27735Wحميد القدوري

130/09/02إقليم: بركانم عبدهإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 127 مزدوجزكزل04534Cحنان أفقير

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

1002/09/10إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: الناضور 52 العيون سيدي ملوك 04458Vحنان حجي

)البلدية(

مزدوج

930/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 131 مزدوجوجدة )البلدية(04277Yخالدة بودلل

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

الثاني

116/09/93إقليم: الناضور 118 نعمخديجة الشايبي 12283A)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخنساء

101/01/17إقليم: الناضور 24 مزدوجزايو )البلدية(27735Wخديجة حجوط

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرة

مكوار

107/09/05إقليم: الناضور 54 إلتحاق بالزوجداد وفاء 21548W)مزدوجالناضور )البلدية

154
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس بني 

سيدال

602/09/20إقليم: بركانالشهداءإقليم: الناضور 24 مزدوجبوغريبة04467Eدنيا زعراوي

المدرسة البتدائية 

الشريعة

116/09/89عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الناضور 162 مزدوجتولل )البلدية(04012Kدوهري تورية

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم/ج أهل أنكادإقليم: الناضور 146 إلتحاق بالزوجةراجع نقروز 04363Sمزدوجأهل انكاد

المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

104/09/12إقليم: الناضور 34 مزدوجالناضور )البلدية(12287Eراندة أعراب

مجموعة مدارس 

إيموساتن

204/09/18إقليم: بركانأحدإقليم: الناضور 38 مزدوجسيدي بوهرية04551Wرحو هجر

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

102/09/20إقليم: الناضور 11 مزدوجاركمان12477Lرشدي عادل

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخنساء

104/09/18إقليم: الناضور 26 مزدوجزايو )البلدية(27735Wرشيد اوغرضى

المدرسة البتدائية 

الشريعة

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: الناضور 110 إلتحاق بالزوجرشيدة اصغير 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

بوعطية

202/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبوعرك12371Wرضوان بوتواتو

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك

مكوار

106/09/06إقليم: الناضور 116 إلتحاق بالزوجرقادي فاطمة 21548W)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

302/09/20إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: الناضور 24 مزدوجلعوينات04718Cزكاوي خديجة

807/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرة 97 إلتحاق بالزوجزكولي نادية 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضور

الثاني

602/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجأولد ستوت12492Cسابوت سكينة

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد عبد السلم

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

مرتشيكا

504/09/18إقليم: الناضور 18 إلتحاق بالزوجسارة بنيحي 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضور

الدين الفغاني

602/09/21إقليم: الناضور 17 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rسارة رضوان

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

402/09/21إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجسالمين فاهيم 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

الثاني

102/09/20إقليم: الناضور 9 مزدوجأولد ستوت12492Cسفيان الفشتالي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

504/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 28 مزدوجايحدادن12354Cسفيان زريوحي

402/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 7 مزدوجأولد ستوت12506Tسكينة  مهرية

مجموعة مدارس 

إيموساتن

504/09/18إقليم: بركانتكرورينإقليم: الناضور 38 مزدوجبركان )البلدية(04524Sسمكرت فاضمة

المدرسة البتدائية 

مرتشيكا

مجموعة مدارس بني إقليم: الناضور

سيدال

302/09/20إقليم: الناضور 20 مزدوجبني سيدال الجبل12410Nسمية حمدي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

علي تمكارت

116/09/97إقليم: الناضور 114 مزدوجالناضور )البلدية(12276Tسميرة ابالي

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

المدرسة البتدائية تاويمة إقليم: الناضور

2

106/09/00إقليم: الناضور 139 مزدوجالناضور )البلدية(24404Aسميرة المعموري

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية

الدين اليوبي

302/09/20إقليم: الناضور 24 مزدوجزايو )البلدية(12315Kسناء العامري

مجموعة مدارس 

بويخباش

902/09/20إقليم: بركانجراوةإقليم: الناضور 24 مزدوجفزوان04525Tسناء الهجامي

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

الدين الفغاني

702/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rسناء زحوال

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخنساء

102/09/15إقليم: الناضور 22 مزدوجزايو )البلدية(27735Wسناء سرخينتو

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

303/09/13إقليم: الناضور 43 مزدوجزايو )البلدية(12318Nسهام لمريض

المدرسة البتدائية حي 

الفتح

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الناضور 119 إلتحاق بالزوجسهام وعلي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

102/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجأولد ستوت12502Nشحلفي اميمة

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية إبن إقليم: الناضور

كثير

306/09/17إقليم: الناضور 35 مزدوجالناضور )البلدية(25038Pشرقاوي ماجدة

مجموعة مدارس بني 

سيدال

1002/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجةشرنوبي ادريس 12354Cمزدوجايحدادن

مجموعة مدارس جمال إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

الدين الفغاني

802/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني انصار )البلدية(12435Rشعطوف سليمة

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضور

أقوضاض

1002/09/20إقليم: الناضور 14 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tشملل احمد
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

أقوضاض

المدرسة البتدائية مولي إقليم: الناضور

بغداد

404/09/19إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجشيماء البشيري 12299T)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

الخنساء

102/09/21إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجشيماء البلعيشي 27735W)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

1002/09/20إقليم: الناضور 12 مزدوجبوعرك12365Pشيماء المسعودي

مجموعة مدارس بني 

شيكر

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضور 18 إلتحاق بالزوجشيماء غانم 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

206/09/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: الناضور 36 إلتحاق بالزوجصباح أبرقاش 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

204/09/18إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية 37 مزدوجزكزل26963Gطالب خديجة

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

المدرسة البتدائية المام إقليم: الناضور

البخاري

103/09/13إقليم: الناضور 39 نعمعائشة تمهة 12284B)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

803/09/13إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الناضور 67 إلتحاق بالزوجعادل نجمة 12345T)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

402/09/21إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجعاشور بشرى 12495Fمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

403/09/13إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: الناضور 45 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم وعلي 02130Pمزدوجسبع رواضي

202/09/21إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 7 مزدوجبوعرك22732Hعبد الرحمان كلوط

902/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 14 مزدوجأولد داوود ازخانين12515Cعبد الرحيم عربوش

101/01/10إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة 50 مزدوجبني بويفرور12351Zعبد الصادق   برود

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

202/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/م لعراعرة العلياإقليم: الناضور 15 إلتحاق بالزوجةعبد المجيد اسليماني سبوبة 04330Fمزدوجبني خالد

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

202/09/14إقليم: الناضور 22 مزدوجزايو )البلدية(12315Kعبد الواحد با يس

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضور

الخضراء

604/09/19إقليم: الناضور 21 إلتحاق بالزوجةعبدلوي حسن 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

البحتري

216/09/94إقليم: الناضور 120 مزدوجالناضور )البلدية(12340Mعلي الناصري
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 25 مزدوجمداغ04501Sعمار الراضي

مجموعة مدارس أبو إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

القاسم الشابي

104/09/18إقليم: الناضور 28 مزدوجبني سيدال الجبل12416Vعمر الصقلي

106/09/00إقليم: بركانم عبدهإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 131 مزدوجزكزل04534Cعمر موحى

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

البركانيين

102/09/20إقليم: الناضور 11 إلتحاق بالزوجفاطمة البنتلي 12488Yمزدوجالبركانيين

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

الطبري

1002/09/21إقليم: الناضور 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء درويش 12375Aمزدوجبوعرك

102/09/20إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 14 إلتحاق بالزوجفاطمة قدري 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

 مدرسة أحمد بوكماخ إقليم: الناضور

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 28 إلتحاق بالزوجفراح الحبنوني 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضور

علي الشريف

202/09/21إقليم: الناضور 7 مزدوجاركمان12477Lفريدة لمقدمي

المدرسة الجماعاتية أولد 

داود

901/01/10إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: الناضور 49 مزدوجاغبال04487Bفضيلة يوسفي

مجموعة مدارس 

بويخباش

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضور

أركمان

104/09/18إقليم: الناضور 28 مزدوجاركمان12470Dقريني سهيلة

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

1102/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الناضور 17 إلتحاق بالزوجةكريم صوفي 04340Sمزدوجمستفركي

مجموعة مدارس المام 

الطبري

117/10/05إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المطارإقليم: الناضور 82 إلتحاق بالزوجكلثوم دندان 25182W)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

316/09/98إقليم: الناضور 98 إلتحاق بالزوجةكمال الطايبي 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

إيموساتن

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

1002/09/21إقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجلشهاب أسماء 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

الخنساء

104/09/18إقليم: الناضور 25 مزدوجزايو )البلدية(27735Wلطيفة المقداد

116/09/97إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المطارإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 173 مزدوجالناضور )البلدية(25182Wلكريمات سعيد

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

علي الشريف

202/09/21إقليم: الناضور 6 مزدوجاركمان12477Lلمياء بكريوي
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

604/09/18إقليم: الناضور 28 مزدوجأولد ستوت12495Fلوكيلي اسمهان

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضور

أركمان

802/09/21إقليم: الناضور 6 مزدوجاركمان12470Dمازوز يوسف

مجموعة مدارس أبو 

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات عبد ا كنونإقليم: الناضور

الدار البيضاء أنفا

126/01/17 43 إلتحاق بالزوجمباردي عواطف 01456G)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

102/09/20إقليم: بركانملويةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 9 إلتحاق بالزوجةمحسن يشوي 04425J)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية

أقوضاض

1004/09/19إقليم: الناضور 18 مزدوجبني وكيل اولد امحاند12460Tم أمين حامدي

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادمدرسة البستان 2إقليم: الناضور 207 مزدوجوجدة )البلدية(27435Vم المخفي

مجموعة مدارس 

الصفصاف

116/09/95إقليم: بركانالوفاءإقليم: الناضور 111 إلتحاق بالزوجةم براشد 04427L)مزدوجاحفير )البلدية

المدرسة البتدائية علل 

بن عبد ا

المدرسة البتدائية عمر إقليم: الناضور

المختار

116/09/99إقليم: الناضور 98 مزدوجايحدادن12321Sم بودة

المدرسة الجماعاتية أولد 

داود

106/09/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الناضور 20 مزدوجبوغريبة04475Nم حمو

المدرسة البتدائية 

صوناصيد

416/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. بنيونس الورطاسيإقليم: الناضور 131 إلتحاق بالزوجةم عوام 21522T)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

125/11/08إقليم: الناضور 63 مزدوجزايو )البلدية(12315Kم قدوري

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

م. عبد الصادق القادري إقليم: الناضور

البودشيشي

107/09/05عمالة: وجدة - أنكاد 83 إلتحاق بالزوجمداني سامية 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

516/09/97إقليم: الناضور 151 مزدوجبوعرك12375Aمراد بحند

المدرسة البتدائية عبد 

المالك السعدي

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

904/09/19إقليم: الناضور 20 مزدوجزايو )البلدية(12315Kمرغيش فاطمة الزهراء

المدرسة البتدائية عبد 

المالك السعدي

104/09/18إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: الناضور 12 إلتحاق بالزوجمرغيش نزيهة 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

204/09/18إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: الناضور 38 مزدوجبركان )البلدية(04426Kمريم بنعزة

مجموعة مدارس 

إحريكاتن

104/09/18إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الناضور 28 مزدوجشويحية04514Fمصطفى عجرود
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

1016/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد بوكماخإقليم: الناضور 177 مزدوجوجدة )البلدية(24392Mمصطفى لمشيور

مجموعة مدارس 

إيموساتن

مدرسة لعوينات إقليم: الناضور

الجماعاتية

504/09/18إقليم: جرادة 38 مزدوجلعوينات27511Cمهداوي زينب

المدرسة البتدائية عمر 

المختار

316/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. المعتمد بن عبادإقليم: الناضور 134 مزدوجوجدة )البلدية(04259Dمولي احمد الشريف

104/09/12إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطنإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذن 52 مزدوجبني بويفرور12343Rنادية الرويشي

مجموعة مدارس 

تيزطوطين

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

802/09/21إقليم: الناضور 9 إلتحاق بالزوجنادية بوعلم 12375Aمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

102/09/21إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضور 8 إلتحاق بالزوجنسام الكبدة 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الرياضإقليم: الناضور 203 مزدوجوجدة )البلدية(04258Cنعيمة قاسمي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدر

بوطيب 2

105/09/08إقليم: الناضور 70 مزدوجالناضور )البلدية(12341Nنور الدين اغلوش

602/09/20إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطنإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 14 إلتحاق بالزوجهدى النشاطي 12343Rمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس عمرو 

بن العاص

426/01/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضور 27 مزدوجايحدادن12354Cهدى حيلوى

المدرسة الجماعاتية إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية

حاسي بركان

101/01/17إقليم: الناضور 19 مزدوجحاسي بركان12438Uهشام برحو

مجموعة مدارس المهدي 

بن تومرت

118/02/08إقليم: تنغيرتصويتإقليم: الناضور 113 أيت سدرات السهل 12835Aواحي امبارك

الشرقية

مزدوج

المدرسة البتدائية إبن 

كثير

المدرسة البتدائية عمر إقليم: الناضور

المختار

106/09/01إقليم: الناضور 132 مزدوجايحدادن12321Sوجان اكرام

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

126/01/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضور 49 مزدوجالناضور )البلدية(12292Kوفاء القضاوي

المدرسة البتدائية سيدي 

عثمان

103/09/13إقليم: بركانتكرورينإقليم: الناضور 30 إلتحاق بالزوجةوليد الطيرش 04524S)مزدوجبركان )البلدية

مجموعة مدارس بني 

شيكر

مجموعة مدارس المهدي إقليم: الناضور

بن تومرت

102/09/20إقليم: الناضور 12 مزدوجبني شيكر12406Jيسين السوسي

مجموعة مدارس 

إيموساتن

104/09/18إقليم: بركانابن حزمإقليم: الناضور 38 مزدوجبوغريبة04464Bيعقوبي نهيد
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م/م مصعب بن عمير - 

المركز

105/09/08عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزعمالة: وجدة - أنكاد 40 إلتحاق بالزوج الزاحوط زكية 04367Wمزدوجأهل انكاد

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيعمالة: وجدة - أنكادم. أم البنين 34 نعم كمال  مزيان 21525W)مزدوجوجدة )البلدية

205/09/08عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسامعمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرة 46 نعمأسماء    وعزاني 04269P)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. أم البنينعمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسي 58 نعمابراهيم اقبلين 04238F)مزدوجوجدة )البلدية

1004/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. ابن رشيقعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركز 41 إلتحاق بالزوجاسسماء  تربي 25551Xمزدوجأهل انكاد

107/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. الرياضعمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفان 48 نعمالحسين بن أحمد 04258C)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريعمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرة 58 نعمالدرويش عبد الرحمان 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

202/09/14عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م لعراعرة العليا 37 إلتحاق بالزوجالزكاني ليلى 04373Cمزدوجايسلي

125/09/08عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتعمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداين 54 نعمالمهداوي خديجة 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينعمالة: وجدة - أنكادم. الخنساء 28 نعمالنالي الزهراء 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

217/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكر 138 مزدوجوجدة )البلدية(04304Cبرشان فاطمة

216/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاريعمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرة 114 نعمبشرى عرفاوي 04292P)مزدوجوجدة )البلدية

406/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حزمعمالة: وجدة - أنكادمدرسة القاضي عياض 127 إلتحاق بالزوجتورية عمراني 04242K)مزدوجوجدة )البلدية

1002/09/10عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 30 إلتحاق بالزوجةحسام ميموني 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

521/10/02عمالة: وجدة - أنكادم. لل أمينةعمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاص 48 نعمحطحوط نعيمة 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةعمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاري 14 نعمرشيدة عدلي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/88عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونعمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرة 156 مزدوجوجدة )البلدية(24391Lزليخة شحلفي
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202/09/14عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. الفردوس 28 نعمزمهوط الزوبير 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

1004/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. علل بن عبد اعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 38 إلتحاق بالزوجسباعي العالية 26361Cمزدوجأهل انكاد

301/01/17عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركز 33 إلتحاق بالزوجسعاد المسعودي 04367Wمزدوجأهل انكاد

916/09/96عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الوفاءعمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركز 72 إلتحاق بالزوجسميرة العامري 27576Y)مزدوجوجدة )البلدية

201/01/17عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةعمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسام 26 نعمسناء حمود 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/10عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينعمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفات 36 نعمشاركي حفيظ 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/15عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليعمالة: وجدة - أنكادم. طارق بن زياد 18 نعمشحلل  زبيدة 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/88عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصعمالة: وجدة - أنكادم. لل أمينة 90 نعمعبد الكريم بوبكري 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 142 مزدوجوجدة )البلدية(25545Rغزلن مطاعي

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانعمالة: وجدة - أنكادم. الرياض 60 نعمفتيحة ديدي 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءعمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداين 80 نعمقاسو كريمة 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

121/09/83إقليم: تاوريرتالرازيعمالة: وجدة - أنكادم. لل نزهة 58 نعمكريمة فلح 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسابن غازيعمالة: وجدة - أنكادم. القدس 34 نعمماموني مصطفى 03812T)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/96عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 30 إلتحاق بالزوجةم الخصواني 04367Wمزدوجأهل انكاد

121/09/83عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينعمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطة 16 نعمم المسعودي 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية فم عمالة: وجدة - أنكادم. القدس

الواد

116/09/92إقليم: تاوريرت 58 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zم عمر

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الفردوسعمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبل 78 نعمم نصاطي 04264J)مزدوجوجدة )البلدية
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م/م عبد الرحمان الداخل - 

المركز

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزعمالة: وجدة - أنكاد 34 إلتحاق بالزوجةم يوجيل 04373Cمزدوجايسلي

302/09/10عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةعمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاري 38 نعممريمي ليلى 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. طارق بن زيادعمالة: وجدة - أنكادم. المام علي 54 نعممنصوري م 04271S)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةعمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداين 66 نعممنير عيادي 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

126/01/17عمالة: وجدة - أنكادم/م أولد عياد - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركز 44 إلتحاق بالزوجنزهة شكري 04354Gمزدوجأهل انكاد

116/09/87إقليم: جرادةابن سيناعمالة: وجدة - أنكادم. المل 138 نعمنعيمة باحمو 04682N)مزدوججرادة )البلدية

106/09/01إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزعمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسام 54 نعمهدى بكيوي 02117Aمزدوجسبع رواضي

م/م سيدي بولنوار - 

المركز

302/09/20عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزعمالة: وجدة - أنكاد 9 إلتحاق بالزوجوهيبة فوراغ 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

104/09/19إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 15 مزدوجكطيطر04642Vأحلم الشباني

402/09/21إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 مزدوجمستكمر04572Uأحمد عياد

302/09/21إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: تاوريرتفدان السلطان 7 مزدوجأهل واد زا04632Jأسماء الحسناوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

تنشرفي

402/09/20إقليم: تاوريرت 14 مزدوجتنشرفي04603Cإكرام السعيدي

502/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م بوجدورإقليم: تاوريرتكروزرو 8 إلتحاق بالزوجإكرام كريم 04353Fمزدوجسيدي موسى المهاية

802/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: تاوريرتاعوام 10 إلتحاق بالزوجأمال حالي 04340Sمزدوجمستفركي

104/09/19إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج( 18 إلتحاق بالزوجأملل شريهان 15069Dمزدوجازغيرة

104/09/19إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج( 18 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eآمنة اجياش

304/09/19إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتالشرايع 25 مزدوجمشرع حمادي04586Jابراهيم العابدي
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م/م. محمود درويش - إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(

المركز

1006/09/17عمالة: وجدة - أنكاد 35 إلتحاق بالزوجاحبيش فوزية 22614Eمزدوجايسلي

704/09/18إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 35 مزدوجعين الحجر04570Sاحمد بوجخروط

102/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dادريس العوني

116/09/97إقليم: تاوريرتالنسيم1إقليم: تاوريرتالقدس 134 مزدوجتاوريرت )البلدية(27155Rاسماء ايت عل

716/09/93إقليم: بركانابن زيدونإقليم: تاوريرتابن خلدون 104 مزدوجبركان )البلدية(04413Wاسماعيل هادي

606/09/17إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 35 العيون سيدي ملوك 27279Aاكرام ناجي

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتتاغيلست 23 إلتحاق بالزوجالبرودي سهام 04570Sمزدوجعين الحجر

102/09/20إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرتكروزرو 14 إلتحاق بالزوجالبلغيتي دنيا 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

602/09/20إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرت 20 مزدوجملك الويدان04649Cالحسني كمال

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(

مدرسية

204/09/19إقليم: تاوريرت 18 مزدوجملك الويدان04650Dالخمسي سيف الدين

104/09/18إقليم: جرادةابن سيناإقليم: تاوريرتفدان السلطان 22 إلتحاق بالزوجةالرياني عز الدين 04682N)مزدوججرادة )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج( 35 مزدوجأهل واد زا04623Zالزهرة بوحبة

102/09/21إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eالزياني رباب

116/09/99إقليم: بركانبني موسيإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 75 مزدوجسيدي بوهرية04555Aالصبار خديجة

104/09/18إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: تاوريرتلكرانزة 22 إلتحاق بالزوجالعادلي كوثر 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(

تنشرفي

304/09/19إقليم: تاوريرت 15 مزدوجتنشرفي04603Cالعوني عاشور

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد بوضامك

مدرسية

204/09/19إقليم: تاوريرت 21 مزدوجملك الويدان04650Dالغزالي نبيلة
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1104/09/19عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: تاوريرتلمهيريز 16 إلتحاق بالزوجالغول حكيمة 04340Sمزدوجمستفركي

604/09/19إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتاجفيرات 31 العيون سيدي ملوك 18430Gالغينوسي هدى

)البلدية(

مزدوج

304/09/19إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتالشرايع 25 مزدوجمشرع حمادي04586Jالمرزوقي مصطفي

602/09/21إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 مزدوجكطيطر04642Vالمومن زكرياء

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتتاغيلست 26 مزدوجمشرع حمادي04587Kالنعاس م

104/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: تاوريرتكروزرو 31 مزدوجزكزل04529Xالهام علوي

502/09/20إقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج(إقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجمستكمر27676Gالهديدي يسرى

502/09/20إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 11 إلتحاق بالزوجالوطواط   الطيفة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج(

إيموساتن

304/09/19إقليم: الناضور 21 مزدوجحاسي بركان12446Cاليعقوبي يوسف

504/09/18إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتتاغيلست 38 العيون سيدي ملوك 27279Aاليماني بادي

)البلدية(

مزدوج

516/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراء 118 مزدوجبني درار )البلدية(04308Gامال رحماني

502/09/09إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: تاوريرتطريق جرادة 38 العيون سيدي ملوك 04457Uايت سالم عائشة

)البلدية(

مزدوج

602/09/15إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: تاوريرتتالوات 53 مزدوجبركان )البلدية(27249Tايمان  فتحي

102/09/20إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 11 إلتحاق بالزوجايمان ايت لمقدم 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

502/09/21إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 مزدوجكطيطر04638Rباليزيد هشام

204/09/18إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتتاغيلست 38 العيون سيدي ملوك 04458Vبرهمي صليحة

)البلدية(

مزدوج

1002/09/21إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 7 إلتحاق بالزوجبشرى الدحماني 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية
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1004/09/18إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتفدان السلطان 28 مزدوجمشرع حمادي04587Kبشرى بنعزة

402/09/20إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظإقليم: تاوريرتاعوام 14 إلتحاق بالزوجبشيرن رقية 12286D)مزدوجالناضور )البلدية

502/09/20إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: تاوريرتكروزرو 24 مزدوجبني مطهر04703Lبلغربي إيمان

102/09/20إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتادريبينة 14 إلتحاق بالزوجبلورش خديجة 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

505/09/08إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتكروزرو 7 مزدوجتنشرفي21016Tبن اسماعيل وصال

مدرسة تيولي الجماعاتية إقليم: تاوريرتاولد ثاير

1

1006/09/17إقليم: جرادة 35 مزدوجتيولي27287Jبن عل يمينة

103/10/17إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتبني كولل 45 مزدوجأهل واد زا04623Zبن عمرو بوغوفة

106/09/17إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(إقليم: تاوريرتاولد ثاير 35 مزدوجكطيطر27156Sبنهاري بوشرى

402/09/21إقليم: جرادةالزهارإقليم: تاوريرتفدان السلطان 9 إلتحاق بالزوجبوسجرة نجية 04687U)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة ولي العهد المير 

مولي الحسن

مدرسة عبد ا إقليم: تاوريرت

الشفشاوني

526/01/17إقليم: سيدي سليمان 21 إلتحاق بالزوجبوشنافي            جهاد 10854X سيدي سليمان

)البلدية(

مزدوج

602/09/20إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتاجفيرات 9 مزدوجتنشرفي04614Pبوعميش ناصير

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتاضرضار

تنشرفي

821/10/19إقليم: تاوريرت 21 مزدوجتنشرفي04603Cحاجي سعاد

106/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتبوشراب 26 مزدوجمشرع حمادي04586Jحادة العوني

104/09/19إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراء 14 إلتحاق بالزوجحاكمي فاطمة الزهراء 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

202/09/20إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاجفيرات 11 مزدوجتنشرفي21016Tحسن     بوناجي

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاضرضار

مدرسية

204/09/18إقليم: تاوريرت 28 مزدوجملك الويدان04650Dحسناء ختا

1202/09/21إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجأولد غزييل04714Yحفصة رحماني
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المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج(

رسلن

802/09/20إقليم: بركان 24 مزدوجرسلن26762Nحفيظة بيطار

202/09/20إقليم: تاوريرتبني شبل )م/ج(إقليم: تاوريرتكروزرو 14 مزدوجأهل واد زا04630Gحنان رياض

102/09/21إقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج(إقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 مزدوجأولد ام04776Rحورية اسليماني

216/09/96إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتطريق جرادة 90 العيون سيدي ملوك 04454Rخالد   اعبوش

)البلدية(

مزدوج

302/09/21إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجأهل واد زا04624Aخديجة بادر

506/09/17إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 34 العيون سيدي ملوك 18430Gخلوفي لبنة

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: تاوريرتموسى بن نصير )م/ج(إقليم: تاوريرتتاغيلست 28 إلتحاق بالزوجةخليد بوطاهري 27677Hمزدوجعين الحجر

702/09/20إقليم: بركانالجولنإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 24 مزدوجزكزل04529Xخولة بوشلغم

602/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 24 مزدوجعين الحجر04576Yربيعة رمضاني

1202/09/21إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: تاوريرتاضرضار 17 مزدوجأولد غزييل04714Yرحاوي ليلى

102/09/21إقليم: جرادةم/م المسيرة المركزإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجأولد غزييل04714Yرشيد بنونة

1004/09/18إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(إقليم: تاوريرتاولد بوضامك 28 مزدوجكطيطر27156Sرشيد تكرومت

402/09/21إقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج(إقليم: تاوريرتاولد عبد ا 7 مزدوجمستكمر27676Gرشيد تلغي

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتبني شبل )م/ج(

مولي الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 36 إلتحاق بالزوجةرشيد زروالي 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

302/09/20إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 14 مزدوجتنشرفي04614Pرشيد غازي

204/09/19إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرتاولد ثاير 31 مزدوجعين الحجر04566Mرمضاني ربيعة

1102/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتاضرضار 8 إلتحاق بالزوجزرهاوي صفاء 04341Tمزدوجمستفركي
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116/09/98إقليم: بركانبني موسيإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 75 مزدوجسيدي بوهرية04555Aزكري عبد الله

202/09/21إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجدبدو )البلدية(24108Dزكرياء الكملي

1002/09/20إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجدبدو )البلدية(24108Dزنوتي آمنة

1004/09/18إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتبني يعلى 32 العيون سيدي ملوك 27279Aزوليخة معراض

)البلدية(

مزدوج

302/09/21إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 7 مزدوجأهل واد زا04624Aسعاد العالمي

مدرسة الدغمانية إقليم: تاوريرتاعوام

الجماعاتية

1102/09/21إقليم: جرادة 7 أولد سيدي عبد 04706Pسعاد حمامة

الحاكم

مزدوج

1116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: تاوريرتطريق جرادة 120 مزدوجمستفركي04340Sسعيد ستيتو

503/09/13إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتاعوام 67 مزدوجتاوريرت )البلدية(24906Wسليم سعاد

101/01/17إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتبوشراب 26 مزدوجمشرع حمادي04587Kسماعيلي مصطفى

102/09/21إقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجمستكمر27676Gسمية خرخوش

706/09/17إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 35 العيون سيدي ملوك 18430Gسمية عاندي

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم04764Cسمية عبيدي

102/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 19 مزدوجعين الحجر04576Yسمية يعل

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

106/09/00إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرت 119 العيون سيدي ملوك 04458Vسمير  العياشي

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتبوشطاط 36 مزدوجعين الحجر04564Kسميرة نوصير

102/09/21إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج( 9 إلتحاق بالزوجسناء عباسي 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

802/09/21إقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج(إقليم: تاوريرتاضرضار 7 مزدوجكطيطر27156Sشرعي م
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402/09/21إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتاضرضار 7 إلتحاق بالزوجصبرين بوطهر 21019W)مزدوجتاوريرت )البلدية

702/09/09عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: تاوريرت20 غشت 61 إلتحاق بالزوجعامري رابحة 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

1106/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 31 إلتحاق بالزوجعبد الوي مونية 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

316/09/82عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: تاوريرتابن زهر 192 مزدوجوجدة )البلدية(21526Xعبد الرحيم ازهراي

302/09/21إقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج(إقليم: تاوريرتبني شبل )م/ج( 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم27538Gعبد الرحيم مرجيجي

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حزمإقليم: تاوريرتالمل 134 مزدوجوجدة )البلدية(04242Kعبد الصماد بوغيدة

1002/09/10إقليم: جرادةم/م خالد بن الوليدإقليم: تاوريرتبني كولل 39 مزدوجلعوينات04718Cعبد العزيز اللوك

202/09/20إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 11 مزدوجتنشرفي04614Pعبد الغاني درغال

204/09/18إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتبوشراب 35 مزدوجعين الحجر04570Sعبد القادر شريطة

104/09/18إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 22 مزدوجملك الويدان04649Cعبد النبي عمر

المدرسة الجماعاتية فم إقليم: تاوريرتادريبينة

الواد

102/09/21إقليم: تاوريرت 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم04761Zعبدالحق عاشور

304/09/19إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتاولد موسى 18 إلتحاق بالزوجةعبيدي زهير 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

102/09/15إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتالقدس 38 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eعبيدي عبدالحق

602/09/20إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتاولد ثاير 14 مزدوجتنشرفي04608Hعزيزة تغانيمت

217/09/84إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتطريق جرادة 124 العيون سيدي ملوك 04456Tعمر بوعللة

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتاجفيرات 9 مزدوجتنشرفي04608Hعمرو سماعيلي

104/09/18إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 30 مزدوجدبدو )البلدية(04697Eعيادي إلهام
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المدرسة الجماعاتية فم 

الواد

1002/09/10إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تاوريرت 30 مزدوجعين الحجر04566Mغزلن داودي

602/09/15إقليم: بركانأحدإقليم: تاوريرتبوصدان 53 مزدوجسيدي بوهرية04551Wغزلن زروالي

502/09/21إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجسيدي علي بلقاسم04758Wغزلن شباب

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

مولي الحسن

1002/09/21إقليم: تاوريرت 9 إلتحاق بالزوجغزلن ملحاوي 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

402/09/21إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمستكمر04572Uفاطمة الزهراء حمودة

202/09/21إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 7 مزدوجتنشرفي04614Pفاطمة الزهراء فزازي

102/09/20إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 9 مزدوجدار الكبداني12335Gفاطمة الزهراء لمزيرعة

902/09/21إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 مزدوجشويحية04514Fفاطمة الزهراء مغفوري

102/09/21إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتفدان السلطان 13 إلتحاق بالزوجفاطمة بوملحاف 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتبوصدان 35 إلتحاق بالزوجفاطمة بيوض 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

602/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج( 10 إلتحاق بالزوجفاطمة لبراهمي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

104/09/19إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتبوشراب 31 مزدوجمستكمر04599Yفاطنة طهريين

1002/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاعوام 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dفتيحة العوني

106/09/17إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 39 العيون سيدي ملوك 26025Mفتيحة برخلي

)البلدية(

مزدوج

604/09/18إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتبوشراب 32 العيون سيدي ملوك 18430Gفتيحة بنللش

)البلدية(

مزدوج

604/09/19إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 15 إلتحاق بالزوجفدوة المطالسي 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

302/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: تاوريرتاعوام 7 إلتحاق بالزوجفدوى الخروبي 04320Vمزدوجعين الصفا
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جماعة التعيين

602/09/21إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجتنشرفي21016Tفريد العوني

1102/09/21عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: تاوريرتبني شبل )م/ج( 8 إلتحاق بالزوجفريدة سحنون 04341Tمزدوجمستفركي

مدرسة الدغمانية إقليم: تاوريرتاعوام

الجماعاتية

1102/09/21إقليم: جرادة 7 أولد سيدي عبد 04706Pفطيمة مهداوي

الحاكم

مزدوج

206/09/17إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتبوشراب 45 العيون سيدي ملوك 26025Mفوزية لمقدم

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

1004/09/19إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرت 25 مزدوجمستكمر04599Yقاسمي م

102/09/21إقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجسيدي لحسن04781Wقدوري عبدالرحيم

402/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتكروزرو 24 مزدوجعين الحجر04576Yكرزازي إلياس

402/09/21إقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 17 مزدوجمستكمر27676Gكريم مشيدة

مدرسة القرطبي 2 إقليم: تاوريرتبني يعلى

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/14 44 إلتحاق بالزوجكريمة العيساوي 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 14 إلتحاق بالزوجكريمة حمزاوي 04623Zمزدوجأهل واد زا

106/09/17إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 35 مزدوجعين الحجر04564Kكريمة مزوار

106/09/17إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 36 مزدوجعين الحجر04570Sكعواشي مريم

102/09/15إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 34 مزدوجعين الحجر04564Kكندول البشير

103/09/13إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 42 مزدوجعين الحجر04564Kلكريمي اسماء

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج(

تنشرفي

504/09/19إقليم: تاوريرت 18 مزدوجتنشرفي04603Cلمقدم كنزة

104/09/19إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 21 إلتحاق بالزوجةلمقدم م 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

202/09/20إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجمشرع حمادي04581Dلمهياوي أمين
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502/09/20إقليم: تاوريرتبوصدانإقليم: تاوريرتاعوام 14 مزدوجمستكمر04593Sليلى الد را ز

404/09/18إقليم: بركانمدرسة 20 غشتإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 22 إلتحاق بالزوجمؤدين فاطمة الزهراء 27821P)مزدوجبركان )البلدية

202/09/21إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجمشرع حمادي04581Dم الركو

115/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. لل نزهةإقليم: تاوريرتالرازي 100 نعمإلتحاق بالزوجةم الشويخ 04248S)مزدوجوجدة )البلدية

204/09/18إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتلكطيطير )م/ج( 35 مزدوجأهل واد زا04623Zم الصادقي

206/09/17إقليم: بركانأحدإقليم: تاوريرتبوشطاط 45 مزدوجسيدي بوهرية04551Wم بنطويلة

502/09/20إقليم: تاوريرتبوصدانإقليم: تاوريرتاضرضار 14 مزدوجمستكمر04593Sم حمزاوي

302/09/21إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 7 مزدوجتنشرفي04614Pم حنيني

402/09/21إقليم: تاوريرتسيدي لحسن )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجسيدي لحسن04781Wم ختالة

102/09/21إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجأهل واد زا04624Aمراد الشريف

626/01/17إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج( 27 مزدوجملك الويدان04649Cمريم بادر

606/09/17إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتبوشطاط 35 مزدوجعين الحجر04564Kمعراض ادريس

302/09/20إقليم: تاوريرتبني شبل )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 14 مزدوجأهل واد زا04630Gملحاوي زكرياء

601/01/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتاولد ثاير 46 مزدوجتاوريرت )البلدية(04450Lمليكة ميموني

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: تاوريرتبني يشبل 35 مزدوجأهل واد زا04623Zمنير الحلس

106/09/17إقليم: تاوريرتلمهيريزإقليم: تاوريرتبوشطاط 40 مزدوجعين الحجر04570Sمنير رحوا

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

104/09/12إقليم: تاوريرتالنسيم1إقليم: تاوريرت 56 إلتحاق بالزوجموسي حسناء 27155R)مزدوجتاوريرت )البلدية
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1102/09/21عمالة: وجدة - أنكادمركب عين الصفا )م/ج(إقليم: تاوريرتادريبينة 9 إلتحاق بالزوجميري هند 27726Lمزدوجعين الصفا

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتفدان السلطان

مولي الحسن

102/09/21إقليم: تاوريرت 9 إلتحاق بالزوجنزهة اخليفي 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

102/09/14إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوال 41 إلتحاق بالزوجنزهة التدموتي 04686T)مزدوججرادة )البلدية

205/09/11عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: تاوريرتسيبويه 32 إلتحاق بالزوجنعيمة حسناوي 04373Cمزدوجايسلي

504/09/18إقليم: بركانالجولنإقليم: تاوريرتالمنصور الذهبي )م/ج( 28 مزدوجزكزل04529Xنوال بوعبد الوي

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. أم البنينإقليم: تاوريرتالوحدة 128 مزدوجوجدة )البلدية(04238Fنور الدين الصدقية

1004/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتبورديم 29 مزدوجمشرع حمادي04586Jنياش زهير

102/09/20إقليم: تاوريرتالحسن الداخل )م/ج(إقليم: تاوريرتكروزرو 14 مزدوجمستكمر27676Gوفاء بوديح

مدرسة ولي العهد المير 

مولي الحسن

1106/09/17عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوريرت 18 إلتحاق بالزوجوفاء عامر 03868Dمزدوجشرقاوة

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد بوضامك

مدرسية

204/09/18إقليم: تاوريرت 19 مزدوجملك الويدان04650Dياسين الشادلي

202/09/21إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتادريبينة 7 مزدوجمستكمر04572Uياسين بلباش

404/09/18إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتالعاطف )م/ج( 16 مزدوجتنشرفي04608Hيحيى المكيريس

104/09/02إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتلمهاية 82 مزدوجلعوينات04717Bيوسف النعاس

102/09/20إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 24 مزدوجعين الحجر04576Yيوسف بوطويل
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03

حسان بن ثابت -اولد عمالة: مكناسأيت عبدي

عامر

813/02/17إقليم: القنيطرة 17 إلتحاق بالزوج  بنميلود  نبيلة 10957Jمزدوجمكرن

426/09/03إقليم: الحاجبجحجوحعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 63 مزدوججحجوح04209Zإبراهيم   بوفارس

1006/09/17إقليم: الحاجبايت يحيىعمالة: مكناسزوالة 21 إلتحاق بالزوجإلهام الرياني 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

504/09/02عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: مكناستالغزى المركز 53 سيدي بوقنادل 01247Eإلهام بعيز

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي عمالة: مكناسشعبانات المركز

المخازن

105/09/11عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجإلهام لعويني 02011K جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن عمالة: مكناسالعامة المركز

باديس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

113/02/17 44 إلتحاق بالزوجأميمة احمادي 01619J سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

903/09/13عمالة: مكناسابراهيم الرودانيعمالة: مكناساعرب الصباح 33 إلتحاق بالزوجأمينة سمللي 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

120/09/02عمالة: مكناسحمزة بن عبد المطلبعمالة: مكناسعبدا الشفشاوني 6 نعمابتسام العمراني 03813U)مزدوجمكناس )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م 

العلوي

416/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة القاضي بن العربيعمالة: مكناس 140 سيدي سليمان 10844Lادريس طنوش

)البلدية(

مزدوج

1002/09/14إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيعمالة: مكناسكرمت 28 إلتحاق بالزوجاسماء الناظير 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

سليم الجديدة

804/09/18عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناس 19 إلتحاق بالزوجاكرام بنديدة 03898Lمزدوجواد الجديدة

106/09/01عمالة: مكناسالبحتريعمالة: مكناسمعمل السمنت 15 نعمإلتحاق بالزوجالديب سهام 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

مجموعة مدارس سيدي عمالة: مكناسعبد ا كنون

الشافي

216/09/97عمالة: سل 120 مزدوجالسهول01221Bالصوابني فوزية

1004/09/12عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيعمالة: مكناسحمزة بن عبد المطلب 40 نعمالعباسي امان 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90عمالة: مكناستعاونية المسيرةعمالة: مكناسشعبانات المركز 173 مزدوجأيت ولل04032Gالملولي امينة

416/09/96عمالة: مكناسعقبة بن نافععمالة: مكناسابن الونان 100 نعمالموفيد خديجة 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

102/09/20إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليعمالة: مكناسبني معدان 11 إلتحاق بالزوجالميموني صباح 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية
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217/09/90عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناسالحافظ بن حجر 114 مزدوجمكناس )البلدية(03814Vالودغيري نزهة

123/09/02عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسعمرو بن العاص 108 نعماليعقوبي فيروز 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. القدسعمالة: مكناسابن غازي 108 نعماوشين الزهرة 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

702/09/15عمالة: مكناسأنس بن مالكعمالة: مكناسسيدي علي المركز 36 إلتحاق بالزوجباحفيض فاطمة الزهراء 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

113/09/02عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسم عيساوي مسطاسي 68 نعمبرباش فظمة 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

509/12/11عمالة: مكناسحفرة بن الطيبعمالة: مكناسايت احساين المركز 24 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03862Xبنطارقي بدر

205/09/08عمالة: مكناسابن الونانعمالة: مكناسعقبة بن نافع 58 نعمبوبرية زكية 03807M)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسمي زيادة 46 نعمبوتسرمين عائشة 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/95عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسالنواجي المركز 40 إلتحاق بالزوجةجمال السوعيدي 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/01إقليم: خنيفرةالمام عليعمالة: مكناسم عيساوي مسطاسي 16 نعمجميلة اعبد الخال 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/02/17إقليم: تازةعين بومساي المركزعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 53 مزدوجمطماطة16387Lجميلة حوشي

116/09/93عمالة: مكناسمي زيادةعمالة: مكناسواد المخازن 56 نعمحسين لمقدم 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناسحفرة بن الطيب

المهاية

713/02/17عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية21538Kحفيظة لخشيش

302/09/10عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسالزوالط الجديدة 26 نعمإلتحاق بالزوجحكيمة جالوت 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

113/02/17إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةعمالة: مكناسعين غرباوي 23 إلتحاق بالزوجحمادات سومية 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

410/04/17عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: مكناسالقدارة المركز 17 إلتحاق بالزوجخديجة برعيش 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

202/11/93عمالة: مكناسالسماعيليةعمالة: مكناسابن زهر 140 مزدوجمكناس )البلدية(04011Jرابحة املح
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مجموعة مدارس أولد 

سليم الجديدة

1002/09/20إقليم: الحاجبايت يحيىعمالة: مكناس 12 إلتحاق بالزوجةرضوان قموح 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامعمالة: مكناساعرب الصباح 13 إلتحاق بالزوجزكية بوجيدة 10992Xمزدوجقصيبية

402/09/20عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسعمر الخيام 8 نعمسارة ماموني 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

112/09/02إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اعمالة: مكناسواد المخازن 16 نعمسعادة كريمة 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

1004/09/18عمالة: مكناسأيت إسحاقعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 13 إلتحاق بالزوجسكينة الطراسي 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

504/09/12إقليم: الحاجبعين ابلوزعمالة: مكناسزوالة 16 إلتحاق بالزوجسلمى لغلمي 04181Uمزدوجلقصير

116/09/99عمالة: مكناساحمد شوقيعمالة: مكناسعمر الخيام 44 نعمسميرة بوعملت 03991M)مزدوجمكناس )البلدية

605/09/11عمالة: مكناسمي زيادةعمالة: مكناسالطائف 40 نعمسهام الحنوني 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

213/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 43 مزدوجمهاية03910Zصفاء القلعاوي

205/09/03عمالة: مكناسايت عبة المركزعمالة: مكناسبوعسل المركز 54 إلتحاق بالزوجعائشة ناجيم 04024Yمزدوجدار أم السلطان

1013/03/17إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنعمالة: مكناسكرمت 53 مزدوجأيت بورزوين21187Dعبد الرحيم الكامة

818/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 53 مزدوجمهاية03910Zعبد الرزاق ناصري

مجموعة مدارس أولد 

سليم الجديدة

402/09/10إقليم: الحاجبدوار لكرمعمالة: مكناس 16 إلتحاق بالزوجةعبد المجيد حسناوي 24486Pمزدوجلقصير

913/02/17عمالة: مكناسزوالةعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 43 مزدوجمهاية03906Vعزيزة الحركاتي

213/02/17عمالة: مكناسعين بزيز المركزعمالة: مكناساولد يوسف 43 مزدوجوليلي03842Aعفاف شراو

مدرسة المهدي بن تومرت عمالة: مكناسكرمت

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

111/09/00 128 الشرف  مغوغة 15177Wعل أنوار

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: الخميساتسد القنصرةعمالة: مكناسايت موسى وحمي 40 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء  عماري 11284Pمزدوجالكنزرة
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121/09/83عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناساحمد شوقي 24 نعمفاطنة عاكف 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

413/02/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتعمالة: مكناسايت احساين المركز 43 إلتحاق بالزوجفدوى غودان 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

105/09/03عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسرابعة العدوية 48 نعمفيللي منصف رشيدة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/98عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناسأولد سليم 134 إلتحاق بالزوجةكروح عمر 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

201/01/10عمالة: مكناسأحدعمالة: مكناسفرطاسة المركز 32 إلتحاق بالزوجكريمة الكوش 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

104/09/12عمالة: مكناسالتقدمعمالة: مكناسالقدارة المركز 47 إلتحاق بالزوجكريمة زيدات 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

704/09/12إقليم: الحاجبسيدي بوعمروعمالة: مكناسايت احساين المركز 28 مزدوجرأس اجري04222Nكليش فاطمة الزهراء

416/09/94إقليم: الحاجبالدار البيضاءعمالة: مكناستالغزى المركز 81 مزدوجسبع عيون )البلدية(04115Xكنون م

404/09/18عمالة: مكناسالزوالط الجديدةعمالة: مكناسواد المخازن 26 نعمكوثر الزيفيت 26927Tمزدوجالدخيسة

المهدي بن تومرت 

ويسلن

506/02/08عمالة: مكناسالبطحاءعمالة: مكناس 55 إلتحاق بالزوجلبزيوي سميرة 03804J)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98عمالة: مكناسرياض توللعمالة: مكناساولد نصير المركز 179 مزدوجتولل )البلدية(26639Eلبنى اقريمش

مجموعة مدارس أولد عمالة: مكناسواد الرمان  المركز

سليم الجديدة

1016/02/17عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية27469Gلطيفة الدريسي

913/02/17إقليم: الحاجبايت يعزمعمالة: مكناساعرب الصباح 41 إلتحاق بالزوجلوبنى المطيع 04191Eمزدوجأيت يعزم

317/09/90عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: مكناسأحد 68 إلتحاق بالزوجماداني  علوي  للة  زينب 03917Gمزدوجمجاط

316/09/97عمالة: مكناسابن عبادعمالة: مكناسالضحى 78 إلتحاق بالزوجمامون بشرى 03810R)مزدوجمكناس )البلدية

604/09/12إقليم: ميدلتبوعياشعمالة: مكناسايت موسى وحمي 24 مزدوجامرصيد11871Cماها سعاد

عمالة: طنجة -  مدرسة العيون البتدائيةعمالة: مكناسادريس الول

أصيل

316/09/98 46 الشرف  مغوغة 19969Eم الحامدي

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/93عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: مكناسالمصلى 70 نعمم بن رحوا 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسفاطمة الفهرية 54 نعمم بنرحو 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالمصلىعمالة: مكناسسلمان الفارسي 6 نعمم بنسباع 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/84عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغعمالة: مكناسالسماعيلية 120 نعمم زين العابدين المودني 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

906/09/01إقليم: الحاجبايت عبد السلمعمالة: مكناسالبحتري 50 نعمم شاكر 04202Sمزدوجأيت يعزم

913/02/17عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسايت احساين المركز 43 إلتحاق بالزوجمريم الصاديق 03836Uمزدوجواد الجديدة

102/09/10عمالة: مكناسايت ولل المركزعمالة: مكناسالقدارة المركز 73 إلتحاق بالزوجمريم العمراوي 04026Aمزدوجأيت ولل

716/09/96عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناستالغزى المركز 45 إلتحاق بالزوجةمصطفي اسكونتي 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

زين العابدين الحبيب بن 

العباس العلوي

مدرسة فاطمة الفهرية عمالة: مكناس

البتدائية

113/09/02إقليم: إفران 44 نعممصطفى بابكي 10668V)مزدوجازرو )البلدية

1013/02/17عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: مكناسالمهاية 36 إلتحاق بالزوجمونية الرشوق 03917Gمزدوجمجاط

602/09/15عمالة: مكناسادريس الولعمالة: مكناس بني مرعاز 36 إلتحاق بالزوجمونية امحتر 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

122/09/03عمالة: مكناسالسماعيليةعمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغ 58 نعمميسوم مريم 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسرابعة العدويةعمالة: مكناسمولي يوسف 134 نعمنادية أبو بنعيسى 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

505/09/03عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسالبحتري 49 نعمإلتحاق بالزوجنبيلة نضام 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناسكرمت

المهاية

1016/02/17عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية21538Kنجية الشهدي

201/01/17عمالة: مكناسعين كرمةعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 28 إلتحاق بالزوجنعيمة يعقوبي 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

المدرسة البتدائية الشهيد عمالة: مكناسالنزالة

م بن احمد الحياني

413/02/17عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجوصال الحرشي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة
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107/09/16إقليم: الحاجبالمختار السوسيعمالة: مكناساعرب الصباح 22 إلتحاق بالزوجوفاء بري 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

416/09/94عمالة: مكناسالطائفعمالة: مكناسمي زيادة 70 نعميوسف قيش 03816X)مزدوجمكناس )البلدية

211/09/00عمالة: مكناسابن الونانعمالة: مكناسبني معدان 165 مزدوجمكناس )البلدية(03807Mيونس السعدي

102/09/15عمالة: مكناسسيدي مسعودعمالة: مكناسعين كرمة 22 المازيغيةمكناس )البلدية(03795Zأغماري م

802/09/15عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريعمالة: مكناسفاطمة الفهرية 22 المازيغيةمكناس )البلدية(03965Jالعمراني عمر

404/09/19عمالة: مكناسابن عاشرعمالة: مكناسابراهيم الروداني 18 إلتحاق بالزوجةبن عدي خالد 03961E المشور الستينية

)البلدية(

المازيغية

102/09/14عمالة: مكناسأناسي 2عمالة: مكناسمولي لحسن حيزوني 28 المازيغيةأيت ولل27024Yحنان رياض

504/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزعمالة: مكناسعقبة بن نافع 12 المازيغيةبئر طم طم02407Rم البهوي

204/09/18عمالة: مكناسابن الونانعمالة: مكناسالليمون 12 المازيغيةمكناس )البلدية(03807Mمريم ادريسي

103/09/13إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانتانديت 1 39 مزدوجتيساف08004Zأحمد هاشمي

314/02/17عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: بولمانتيغبولة 28 إلتحاق بالزوجإلهام أبحير 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

602/09/21عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: بولمانتانديت 1 8 إلتحاق بالزوجأميمة الخراق 01160K باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/20عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 29 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03862Xأميمة خونة

217/02/17إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانويزغت 43 إلتحاق بالزوجأمينة بن الحسين 23661T)مزدوجميسور )البلدية

102/09/21إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجكيكو18435Mأهروش حفيظ

104/09/19إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: بولمانبوسلم 31 مزدوجالقصابي  ملوية07950Rأيت عويشة نادية

106/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولماناتسيوانت العليا 35 مزدوجالميس مرموشة07912Zأيمن احرموش
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806/09/17إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: بولمانالسخونة 35 مزدوجأيت حرز ا04150Kأيوب الحسناوي

606/09/17إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانلقصابي المركز 36 إلتحاق بالزوجابتسام اقريمة 23661T)مزدوجميسور )البلدية

1104/09/18عمالة: مكناسبني معدانإقليم: بولمانبلقاسمات 28 مزدوجشرقاوة03868Dابتسام بوطاهري

م/م أيت عيسى إقليم: بولمانتازلماط

ولحسن-المركز

1004/09/18إقليم: صفرو 26 إلتحاق بالزوجاسماء الحيمر 02298Xمزدوجالعنوصر

704/09/19إقليم: بولمانايت بنموسىإقليم: بولمانكيكو المركز 15 مزدوجسرغينة07885Vاقسيس عمر

204/09/18إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولماناولد عايد 38 مزدوجالقصابي  ملوية07954Vالجاري ميمونة

104/09/02إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: بولمانالعرجان 141 مزدوجأوطاط الحاج )البلدية(07867Aالحسن بابايد

402/09/20إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: بولمانايت ايمان 24 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xالحسين   البوبكري

206/09/17إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانايت بنموسى 45 مزدوجبولمان )البلدية(07873Gالحسين أزكاغ

102/09/21إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانارانيوب 7 مزدوجكيكو18433Kالحلو زهير

102/09/21إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولماناولد علي 7 مزدوجافريطيسة08018Pالخميس بوكنيفي

402/09/21إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانايت حمزة 7 مزدوجكيكو07875Jالرحيوي سناء

104/09/19إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولمانتانديت30 21 إلتحاق بالزوجالزهراء الدريسي 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

116/09/93إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانالميس مرموشة 133 مزدوجسيدي بوطيب07985Dالسي موح السجعي

504/09/18إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانويزغت 23 إلتحاق بالزوجالشويخ عائشة 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

106/09/17إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: بولمانايت  بلل 36 مزدوجبطيط04164Aالصديق علي

116/09/92إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 146 مزدوجمهدية )البلدية(26931Xالطاهر  بوزيدي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 19 مزدوجتيساف08004Zالعربي بوعبيدي

102/09/21إقليم: بولمانبلقاسماتإقليم: بولمانركو 7 مزدوجافريطيسة08038Lالعيساوي ميمونة

602/09/20إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: بولماناسعيدة 24 مزدوجعدرج02376Gالمختاري اهبوبة

م م زاوية واد إفران إقليم: بولماناولد علي

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 28 مزدوجواد إفران10745Dالمهدي اغبال

404/09/12إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولماناولد بوخالفة 54 إلتحاق بالزوجامال الخباز 07860T)مزدوجميسور )البلدية

402/09/20إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 24 مزدوجالرميلة08009Eام مرجي

402/09/21إقليم: بولمانتانديت 11إقليم: بولمانلفريطيسة 17 مزدوجافريطيسة08028Aايمان  السهلي

204/09/19عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: بولمانتيغبولة 18 إلتحاق بالزوجايمان بديح 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: بولمانتانديت 14 21 إلتحاق بالزوجايمان لكبير 11554Hمزدوجأيت بويحيى الحجامة

104/09/19إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانكيكو المركز 15 مزدوجكيكو18438Rايوب بنوار

906/09/17إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: بولمانتاوريرت 33 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vايوب مومن

402/09/20إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانبلصفرات 11 مزدوجكيكو07875Jبن حرو يوسف

102/09/21إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجكيكو18435Mبوتفاست خالد

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانتغزوت

خديجة

104/09/19إقليم: بولمان 15 مزدوجكيكو26280Pبوخشاش سفيان

102/09/20إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولماناولد عايد 16 إلتحاق بالزوجبوعجاجي نجلء 07971Nمزدوجويزغت

802/09/20عمالة: مكناسالنزالةإقليم: بولمانايت مومو 14 إلتحاق بالزوججميلة الطويل 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

902/09/20إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: بولمانايت ايمان 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15840Sحاتم المرابط
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الختيار
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/19إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانبوسلم 31 مزدوجالقصابي  ملوية07956Xحاجي ادريس

102/09/21إقليم: بولمانايت بنموسىإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 مزدوجسرغينة07885Vحبيش م

202/09/20إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانايت بنموسى 14 مزدوجكيكو07878Mحبيش منير

402/09/21إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانايت العز 7 مزدوجالرميلة08011Gحرية لكحل

304/09/18إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانبلقاسمات 35 مزدوجالقصابي  ملوية07954Vحسن  الفاضلي

217/02/17إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: بولمانتاوريرت 43 مزدوجتيكريكرة10715Wحسناء بن ساكة

1005/09/08إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: بولمانايت يخلف 105 مزدوجأيت بورزوين04135Uحفيظة الحدجاوي

1002/09/15إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانسيدي محيو 29 مزدوجتازوطة02307Gحكيم مكلوي

302/09/20إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولماناولد علي 14 مزدوجويزغت07975Tحميد باخيي

116/09/95إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانكاع جابر 133 مزدوجميسور )البلدية(07860Tخالد حري

102/09/21إقليم: بولمانافقيرنإقليم: بولمانايت ايمان 7 مزدوجسرغينة07880Pخديجة بيتي

102/09/20إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانواولزمت 14 مزدوجكيكو07878Mخنوسي مينة

902/09/21إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 17 مزدوجبئر طم طم02414Yرباب مجيتي

عمالة مقاطعات سيدي م بن عبد اإقليم: بولمانبلقاسمات

الدار البيضاء أنفا

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجرقية لحمر 01436K سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/98عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: بولمانتيساف 141 مزدوجمكناس )البلدية(04011Jزروال زروالي

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانتانديت 14

خديجة

117/02/17إقليم: بولمان 39 إلتحاق بالزوجزكية شنيتاح 26280Pمزدوجكيكو

404/09/12إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانايت الميس كيكو 58 مزدوجعين الشكاك02418Cسعاد  رواندي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

706/09/17إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانايت ايمان 36 إلتحاق بالزوجسعاد  لسهب 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانايت يخلف

خديجة

104/09/18إقليم: بولمان 25 مزدوجكيكو26280Pسعاد البحري

304/09/18إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 28 مزدوجامطرناغة02364Uسعيد أكوزال

المدرسة الجماعاتية إقليم: بولمانالسخونة

المرس

106/09/17إقليم: بولمان 35 إلتحاق بالزوجةسعيد دحاني 25064Tمزدوجالمرس

102/09/21إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: بولمانالسخونة 7 مزدوجافريطيسة08029Bسعيدة الموساوي

409/12/11إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: بولمانبوسلم 61 مزدوججحجوح04209Zسعيدة بوعجاجي

102/09/14إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 37 إلتحاق بالزوجسعيدة وجيدان 02341Uمزدوجعزابة

904/09/18إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانتيساف 28 إلتحاق بالزوجسكينة أحدينا 07971Nمزدوجويزغت

702/09/21إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: بولمانتانديت22 17 مزدوجضاية عوا10691Vسناء  بوجطيوة

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: بولمانافقيرن

الحسني

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجسناء بوعرف 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/12إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانعقبة بن نافع 49 إلتحاق بالزوجسناء حيمر 23661T)مزدوجميسور )البلدية

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: بولمانتغزوت

 - تمارة

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجسناء فوناس 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

102/09/20إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتانديت22 14 إلتحاق بالزوجسهام  ليتيم 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

506/09/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانايت الميس كيكو 25 إلتحاق بالزوجسهام أثبير 02417Bمزدوجعين الشكاك

1004/09/18إقليم: بولماناسرارنإقليم: بولمانحليمة السعدية 25 إلتحاق بالزوجسومية العرابي 07955Wمزدوجالقصابي  ملوية

103/09/13عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: بولمانايت  بلل 46 مزدوجمهاية03910Zشاكري عبد ا

316/09/95إقليم: صفرومدرسة تورية السقاطإقليم: بولمانافقيرن 185 مزدوجصفرو )البلدية(25836Gشفيق الحافة
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المدرسة البتدائية أناس إقليم: بولمانعيوش

بن مالك

1102/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجعائشة لكحل 02029E جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أيت علي إقليم: بولمانكيكو المركز

وبوبكر-المركز

716/09/93إقليم: صفرو 61 مزدوجعين الشكاك02420Eعبد الله بوسعود

102/09/20إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولمانتانديت 11 11 مزدوجافريطيسة08015Lعبد الحكيم طورشي

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدإقليم: بولمانتيساف

الفنيدق

216/09/92 183 مزدوجمرتيل )البلدية(24051Sعبد الرحيم  اليعقوبي

606/09/17إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولماناولد عايد 45 مزدوجويزغت07967Jعبد العزيز لعظيم

102/09/20إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانتانديت 11 24 مزدوجتيساف08004Zعبد ا لمي

102/09/20إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولماناولد علي 24 مزدوجويزغت07975Tعبد الواحد الشرع

 م/م  القاضي إقليم: بولمانركو

عياض-المركز

106/09/17إقليم: صفرو 45 مزدوجالعنوصر02295Uعز الدين الغراس

306/09/17إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: بولماناولد علي 55 مزدوجأيت بورزوين04139Yعزيزة شنوني

402/09/20إقليم: بولمانالملحةإقليم: بولمانلفريطيسة 11 مزدوجتيساف08007Cعصام بلمكي

106/09/17إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولماناولد علي 35 إلتحاق بالزوجةعلي اعنقي 07975Tمزدوجويزغت

704/09/19إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولماناتسيوانت العليا 31 مزدوجالقصابي  ملوية07961Cعلي بلقاسم

802/09/20إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانايت مومو 24 مزدوجالميس مرموشة07912Zغزلن مجيود

405/09/07إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانايت الميس كيكو 60 مزدوجعين الشكاك02418Cفاطمة ازهاق

902/09/21إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: بولمانالسخونة 17 مزدوجسيدي داود02195Kفاطمة الزهراء العذري

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: بولمانام اجنيبة 17 مزدوجعين لكداح15892Yفاطمة الزهراء بوزياني

802/09/21إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: بولمانالسخونة 17 مزدوجسبت لوداية02143Dفاطمة الزهراء لمطيمط
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: بولمانواولزمتإقليم: بولمانارانيوب 21 مزدوجتالزمت07915Cفاطمة الزهراء مسير

1104/09/19إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: بولمانتغزوت 27 مزدوجتامشاشاط19395Fفاطمة الزياني

1002/09/21إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 مزدوجويزغت07975Tفاطمة الهبطي

302/09/10إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانويزغت 45 إلتحاق بالزوجفاطمة بن علي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

704/09/19إقليم: بولماناولد عايدإقليم: بولمانتانديت30 21 مزدوجافريطيسة08035Hفاطمة شاكري

102/09/21إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانبلصفرات 8 إلتحاق بالزوجفاطمة لفتوح 07999Uمزدوجالعرجان

906/09/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانالملحة 45 مزدوجالقصابي  ملوية07954Vفاطمة لقميهري

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: بولماناولد علي

المنصور

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 45 إلتحاق بالزوجفتيحة الكبدوري 01691M سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانعيوش

خديجة

902/09/20إقليم: بولمان 14 مزدوجكيكو26280Pفوزية  فاضيلي

406/09/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: بولماناولد بوخالفة 46 مزدوجمهاية03910Zفوزية الحسناوي

902/09/21إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: بولمانارانيوب 7 مزدوجعين اللوح10733Rقلوش عقى

404/09/18عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 48 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03862Xكريم دوجا

802/09/20إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: بولمانالسخونة 24 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rلبنى عبوبي

1002/09/21إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانركو 7 مزدوجويزغت07975Tلدرع مريم

102/09/16إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانبوعاصم 32 مزدوجكيكو07878Mلطيفة الضرضوري

506/09/17إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانلقصابي المركز 37 إلتحاق بالزوجلطيفة الهللي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

206/09/17إقليم: بولماناكليإقليم: بولمانتانديت30 36 إلتحاق بالزوجلوبنة الحاكم 07863W)مزدوجميسور )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1104/09/19عمالة: مكناسحفرة بن الطيبإقليم: بولماناسرارن 21 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03862Xليلى عليلو

101/01/10إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 49 إلتحاق بالزوجةم  لحسيني 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

302/09/20إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 24 مزدوجالقصابي  ملوية07956Xم أمين قربيش

304/09/18إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: بولماناولد علي 48 مزدوجأيت بورزوين04139Yم ازرعي

602/09/20إقليم: بولمانبوسلمإقليم: بولمانارانيوب 14 مزدوجالقصابي  ملوية07965Gم اسلمي

عمالة مقاطعات ابن الروميإقليم: بولمانالملحة

الدار البيضاء أنفا

616/09/95 151 سيدي بليوط 01399Vم الدريسي

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: بولمانبلقاسماتإقليم: بولمانالملحة 7 مزدوجافريطيسة08038Lم الديب

304/09/02إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانبوسلم 123 مزدوجميسور )البلدية(23661Tم الرحيوي

102/09/20إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: بولمانايت ايمان 14 مزدوجتيمحضيت10722Dم بلبكري العلوي

304/09/19إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانبلقاسمات 21 مزدوجالقصابي  ملوية07956Xم بنيوسف

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: بولماناولد عايد

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 177 مزدوجاصيلة )البلدية(15208Eم حبيبي

806/09/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 45 مزدوجالقصابي  ملوية07954Vم حميدي

802/09/20إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولمانتاكوراست 21 مزدوجويزغت07967Jم شاكري

106/09/17إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولماناسعيدة 37 إلتحاق بالزوجةم فتحي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

302/09/21إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 17 مزدوجالقصابي  ملوية07961Cم لعظيم

403/09/13إقليم: الحاجببوشرموإقليم: بولمانايت العز 59 مزدوجاقدار04137Wملوكي لطيفة

202/09/20إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: بولمانايت مومو 14 مزدوجتيكريكرة10718Zميمون عزيزي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 7 إلتحاق بالزوجميمونة البرج 04189Cمزدوجلقصير

606/09/17إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولماناولد عايد 45 مزدوجويزغت07967Jنادية فضيلي

702/09/21إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: بولمانانجيل اختارن 17 مزدوجبئر طم طم02414Yنجوى البودي

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: بولمانايت بنموسى

 - تمارة

802/09/20 14 إلتحاق بالزوجنجية بوشتى 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

106/09/01عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 118 مزدوجمجاط03914Dنزهة ايت  مولي عمر

302/09/21إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولماناولد علي 7 مزدوجتيساف08004Zنسرين افتيس

202/09/20إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانايت مومو 15 إلتحاق بالزوجنعيمة العلوي 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

1002/09/21إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولمانام اجنيبة 7 مزدوجالقصابي  ملوية07961Cنعيمة مسيح

102/09/21إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانبلصفرات 7 إلتحاق بالزوجنوال عبد الهادي 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

202/09/21إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 7 مزدوجكيكو07875Jهشام اعزوزو

204/09/18إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولماناشنعكي 38 مزدوجبولمان )البلدية(07873Gهشام بوتسرفين

106/09/17إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتيساف 31 إلتحاق بالزوجهيام سهلي 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

502/09/21إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانايت بن الشريف 7 مزدوجافريطيسة08018Pوداد حرطان

802/09/20إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: بولمانالسخونة 24 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rياسين بوشتى

202/09/21إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولماناولد علي 7 مزدوجكيكو18438Rياسين ساسول

102/09/21إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولماناولد علي 7 مزدوجافريطيسة08015Lياسين مجعيط

104/09/18إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولمانالعرجان 14 إلتحاق بالزوجةيونس لمريني 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

المرس

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمان

خديجة

202/09/21إقليم: بولمان 6 المازيغيةكيكو26280Pالحسين العمراني

104/09/19عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينإقليم: بولمانتانديت 1 21 المازيغيةمكناس )البلدية(03796Aسهام غزو

102/09/16إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: الحاجبم القاضي عياض 25 إلتحاق بالزوجأسماء أملل 04133Sمزدوجاقدار

116/09/02إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 74 نعمإسوال نوال 04125Hمزدوجاقدار

105/09/11إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبايت ولل 32 إلتحاق بالزوجةاحمد سرموح 04113V عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

604/09/12إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: الحاجبايت ابراهيم 40 مزدوجأيت نعمان19391Bاخماري حياة

221/09/83عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الحاجبراس جيري 151 إلتحاق بالزوجةادريس ايشن 04012K)مزدوجتولل )البلدية

102/09/15إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحاجباغبالو نطالب 38 مزدوجأيت حرز ا04150Kاسماعيل بنقاسم

116/09/93إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: الحاجبالمخزن المتنقل 32 نعماعياي م 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

506/09/00إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: الحاجبايت الربع 87 مزدوجأيت حرز ا04146Fالنصاري م العربي

1006/09/01إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: الحاجبزينب النفزاوية 58 مزدوجالقصابي  ملوية07950Rالبكري  عبد العزيز

316/09/94عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الحاجببني مطير 167 مزدوجبوفكران )البلدية(23882Hالحريزي العربي

106/09/17إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الحاجبايت وخلفن 30 مزدوججحجوح04209Zالحسين أحماد

106/09/01إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: الحاجببودربالة 14 إلتحاق بالزوجالرميشي فاطمة 04146Fمزدوجأيت حرز ا

  مدرسة الخلص إقليم: الحاجبايت علي بوبكر

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

316/09/99 31 الشرف  مغوغة 25435Wالزياني حسن

)المقاطعة(

مزدوج

121/09/83إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: الحاجبعين خادم 30 نعمالصالحي عمر 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

506/09/01عمالة: مكناسالمطارإقليم: الحاجبراس جيري 86 إلتحاق بالزوجالقسمي صفاء 03820B)مزدوجمكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجببوشرمو 25 إلتحاق بالزوجالكناني لطيفة 04202Sمزدوجأيت يعزم

116/09/95عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبجحجوح 155 مزدوجمكناس )البلدية(24490Uامل كنوني

407/09/04إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: الحاجباغبالو نطالب 16 إلتحاق بالزوجةباحاج اناس 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

716/09/92عمالة: مكناسالوحدةإقليم: الحاجبسيدي بوعمرو 37 إلتحاق بالزوجبشرى عشير 04014M)مزدوجتولل )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: الحاجبجحجوح

العلوي

116/09/99عمالة: مكناس 171 مزدوجمكناس )البلدية(03993Pبنعسو زهير

916/09/85إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: الحاجبراس جيري 110 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kبودشار اعمرو

عمالة: طنجة - مدرسة المعرفة البتدائيةإقليم: الحاجبسوق الكور

أصيل

116/09/84 75 الشرف  مغوغة 26912Bبوسعيد زهير

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: الحاجبدوار لكرم 30 نعمبيشو فاطمة الزهراء 04171Hمزدوجبطيط

106/09/01إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: الحاجبسوق الكور 75 مزدوجتيمحضيت10723Eتوفيق اوعثمان

123/09/03إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجببوسمساد 98 مزدوجاقدار04125Hجواد عوام

104/09/12إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الحاجبسيدي بوعمرو 31 مزدوججحجوح04209Zحمزة الفقير

116/09/93إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجبسيدي امبارك 99 مزدوجسبع عيون )البلدية(04116Yخالد التوزاني

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن

أصيل

722/02/17 19 إلتحاق بالزوجخديجة اسليطن 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعتية  

جحجوح

206/09/01إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجب 26 إلتحاق بالزوجةرشيد الصالحي 04202Sمزدوجأيت يعزم

109/12/11إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: الحاجباغبالو نطالب 30 إلتحاق بالزوجسارة خلووفي 04135Uمزدوجأيت بورزوين

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: الحاجببودربالة

العلوي

516/09/93عمالة: مكناس 130 مزدوجمكناس )البلدية(03993Pسعيد بلقيش

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةإقليم: الحاجبم القاضي عياض

أصيل

117/09/90 170 طنجة المدينة 19970Fسعيدة سدافي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/15إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبالسعادة 19 إلتحاق بالزوجسلمى الزنايدي 04125Hمزدوجاقدار

306/09/01عمالة: مكناسالوحدةإقليم: الحاجبالمخزن المتنقل 118 إلتحاق بالزوجسليمة كراب 04014M)مزدوجتولل )البلدية

117/09/84عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبجحجوح 171 مزدوجمكناس )البلدية(25445Gسيدي م غالي

116/09/97إقليم: الحاجبالضيعة 429إقليم: الحاجبلحسن اقماش 70 مزدوجاقدار04129Mعادل المشيشي العلمي

117/09/90عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الحاجبالدار البيضاء 161 مزدوجمكناس )البلدية(24490Uعبد الحق الحجلي

605/09/18إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: الحاجبايت وخلفن 28 مزدوجتامشاشاط19395Fعبد العزيز الحيطي

م م عين الحنوش إقليم: الحاجبجحجوح

المركزية

402/09/16إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10688Sعبد الهادي السمللي

المدرسة الجماعاتية 

تامشاشاط

602/09/10إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: الحاجب 42 مزدوجتامشاشاط19395Fعز الدين الريفي

916/09/94عمالة: مكناسعمر بن شمسيإقليم: الحاجبالعيساوية 131 مزدوجمكناس )البلدية(03992Nفؤاد جدو

116/09/96إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 31 مزدوجرأس اجري04220Lفريد يحيى

716/09/93عمالة: مكناسالليمونإقليم: الحاجبالقدس 153 إلتحاق بالزوجلطيفة العريف 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85إقليم: الحاجبعين خادمإقليم: الحاجبالمختار السوسي 6 نعمم البحراوي 04098D)مزدوجالحاجب )البلدية

مدرسة بني سعيد إقليم: الحاجبعين ابلوز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

118/02/08 38 مزدوجكزناية )البلدية(26579Pم الحيلي

116/09/85عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 146 مزدوجمكناس )البلدية(03973Tم حياني

304/09/02إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 50 نعممسعودي حسن 25562Jمزدوجعين الشقف

1016/09/98إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: الحاجبتنيزة 103 مزدوجنفيفة02967Zنجاة ابورايس

213/02/17إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: الحاجبلحسن اقماش 22 إلتحاق بالزوجنعيمة برايدة 04146Fمزدوجأيت حرز ا
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/12إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: الحاجباليوسفية 49 مزدوجأيت نعمان19391Bهدى الحريزي

116/09/95عمالة: مكناسالبحتريإقليم: الحاجبايت عبد السلم 75 نعمهشام البخاري الطالب 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/00إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 68 إلتحاق بالزوجةهشام حرشي 04191Eمزدوجأيت يعزم

506/09/17إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: الحاجببوتحمريت 20 إلتحاق بالزوجوهيبة هندي 04135Uمزدوجأيت بورزوين

604/09/19عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الحاجبالياسمين 10 المازيغيةمكناس )البلدية(03798Cانوار افتيس

404/09/19إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: الحاجبالنهضة 10 المازيغيةبولمان )البلدية(07858Rرشيد كروشي

802/09/21عمالة: مكناسالليمونإقليم: الحاجبالمختار السوسي 6 المازيغيةمكناس )البلدية(03819Aلحبيب خليل

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة البتدائية المختار عمالة: فاس

السوسي

507/09/05عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجة فؤاد عشعاش 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية الشهيد 

م بن احمد الحياني

عمالة: الصخيرات التحاد العربيعمالة: فاس

 - تمارة

216/09/03 25 نعمإلتحاق بالزوجآسية الخرشي 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

الحاج الهادي التاجموعتي عمالة: فاس

البتدائية

1013/02/17عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجإكرام عفات 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية كعب بن 

زهير

المدرسة البتدائية المام عمالة: فاس

مالك

105/09/03عمالة: فاس 38 نعمإلهام صغير 01930X)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

513/02/17إقليم: القنيطرةالعكارشةعمالة: فاس 34 إلتحاق بالزوجإلهام عليوي 10946Xمزدوجأولد سلمة

المدرسة البتدائية لل 

سلمى

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

المنصور الذهبي

213/02/17عمالة: فاس 36 نعمأمل اليلولي الدريسي 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

 المدرسة البتدائية ابن 

نفيس

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: فاس

الطيب

304/09/02عمالة: فاس 122 إلتحاق بالزوجابتسام العلوي المدغري 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية المام عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السلم

مالك

106/09/00عمالة: فاس 44 نعمازهور   زنيفش 01930X)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية كعب بن 

زهير

المدرسة البتدائية الحسين عمالة: فاس

الفيللي

307/09/04عمالة: فاس 52 نعماسماء المفتاحي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

المدرسة البتدائية المختار عمالة: فاس

السوسي

502/09/10عمالة: فاس 60 إلتحاق بالزوجالدريسي الملولي نبيلة 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المام 

مالك

المدرسة البتدائية كعب بن عمالة: فاس

زهير

104/09/12عمالة: فاس 32 نعمالترغي نورة 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية الشهيد عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الكندي

م بن احمد الحياني

507/09/04عمالة: فاس 62 إلتحاق بالزوجالسليماني بشرى 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي 

الجزنائي

405/09/03عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الفرحعمالة: فاس 102 إلتحاق بالزوجالعيدوني رجاء 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المنصور الذهبي

المدرسة البتدائية المختار عمالة: فاس

السوسي

905/09/03عمالة: فاس 20 نعمإلتحاق بالزوجالغدوري مينة 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عابد الجابري

المدرسة البتدائية شمس عمالة: فاس

الدين المقدسي

305/09/08عمالة: فاس 28 نعمالمنعي فتيحة 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

حيان التوحيدى

المدرسة الجماعاتية عمالة: فاس

لعياشة

113/02/17إقليم: العرائش 35 إلتحاق بالزوجالوردي يسرى 26913Cمزدوجعياشة

المدرسة البتدائية 

سجلماسة

102/09/14إقليم: بركانالشريف الدريسيعمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجام كلثوم ريدال 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية المام 

مالك

المدرسة البتدائية الفقيه عمالة: فاس

مكوار

616/09/91عمالة: فاس 74 نعماهرام الزبير 02082M)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

مالك

107/09/05عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السلمعمالة: فاس 40 نعمايت الحسن أهمو عائشة 18535W)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

المومن الموحدي

702/09/14عمالة: فاس 46 نعمبادري رشيدة 02014N فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عين 

البيضاء

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

الكغاط

116/09/93عمالة: فاس 169 مزدوجسايس )المقاطعة(01947Rبشرى فيللي زكزوتي

المدرسة البتدائية اولد 

الطيب السفلى

المدرسة البتدائية سيدي عمالة: فاس

ابراهيم

502/09/14عمالة: فاس 28 نعمإلتحاق بالزوجحياة الشقرة 01924R)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

علي الشريف

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: فاس

الطيب

105/09/03عمالة: فاس 47 إلتحاق بالزوجةخالد ا صماري 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية الشهيد عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبري

م بن احمد الحياني

316/09/99عمالة: فاس 47 إلتحاق بالزوجةخالد الجعيطي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية الفقيه 

مكوار

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

القادسية

504/09/02عمالة: فاس 61 إلتحاق بالزوجخديجة البورقادي 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحسين 

الفيللي

المدرسة البتدائية المعتمد عمالة: فاس

بن عباد

204/09/19عمالة: فاس 20 نعمخديجة البوطي 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الكغاط

مدرسة المام البخاري عمالة: فاس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/96 95 إلتحاق بالزوجخديجة الوهيبي 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الخوارزمي

الحاج الهادي التاجموعتي عمالة: فاس

البتدائية

201/01/10عمالة: فاس 24 نعمزهور بحسين 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

المدرسة البتدائية أولد عمالة: فاس

الطيب المركز

416/09/94عمالة: فاس 55 إلتحاق بالزوجةزهير التميمي 01959Dمزدوجأولد الطيب

الحاج الهادي التاجموعتي 

البتدائية

104/09/19إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءعمالة: فاس 10 نعمإلتحاق بالزوجزينب بنصباحو 02163Aمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية الفقيه 

مكوار

المدرسة البتدائية المام عمالة: فاس

مالك

405/09/03عمالة: فاس 64 نعمسعيدة  الوارتي 01930X)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة البتدائية المعتمد 

بن عباد

المدرسة البتدائية احمد عمالة: فاس

الحنصالي

1004/09/19عمالة: فاس 20 نعمسهام العثماني 18502K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة البتدائية لل عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الرك

سلمى

316/09/95عمالة: فاس 38 نعمعبد الرزاق دكي 26731E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

616/09/85عمالة: فاسالمدرسة البتدائية البكريعمالة: فاس 146 مزدوجسايس )المقاطعة(01944Mعبد السلم اليازغى

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: فاس

داود

416/09/92إقليم: تاونات 74 مزدوجأولد داود26054Uعبد الوهاب العمومري

716/09/99عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموعمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبري 51 إلتحاق بالزوجةعبدالوهاب غيات 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

المدرسة البتدائية احمد عمالة: فاس

الحنصالي

416/09/95عمالة: فاس 70 نعمعدنان المفرج 18502K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

113/02/17عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبري 30 إلتحاق بالزوجغزلن مسعودي 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

القري

المدرسة البتدائية مولي عمالة: فاس

علي الشريف

304/09/18عمالة: فاس 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء التلمساني 02016R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية بن 

زاكور

113/02/17إقليم: القنيطرةالركابيعمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لحجيج 10924Yمزدوجعامر السفلية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

البحتري 1

113/02/17عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجفاطمة قميرة 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

 المدرسة البتدائية عمر 

بن الخطاب

مؤسسة م الخامس لنقاد عمالة: فاس

الضرير

1016/09/96عمالة: فاس 67 إلتحاق بالزوجفتيحة الكرامي 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي بكر 

الصديق

1016/09/95عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموعمالة: فاس 69 إلتحاق بالزوجةكريم مسرار 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الخوارزمي

المدرسة البتدائية الحسن عمالة: فاس

اليوسي

302/09/16عمالة: فاس 18 إلتحاق بالزوجكوثر فوناس 02022X جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

القادسية

516/09/97عمالة: فاس 50 إلتحاق بالزوجلبرايكي ابتسام 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية شمس 

الدين المقدسي

المدرسة البتدائية كعب بن عمالة: فاس

زهير

202/09/14عمالة: فاس 34 نعملبنى   فراس 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية معروف 

الروصافي

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسعمالة: فاس

الفنيدق

317/09/90 94 مزدوجالفنيدق )البلدية(05429Aلطيفة الغزواني

المدرسة البتدائية عبد 

الهادي بوطالب

المدرسة البتدائية أبو بكر عمالة: فاس

الصديق

713/02/17عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجلمياء الدغال 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

 المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: فاس

الطيب

1016/09/05عمالة: فاس 41 إلتحاق بالزوجليلى الشرواق 26171Wمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية 

السلطان مولي اسماعيل

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

عابد الجابري

904/09/12عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجليلى سلمان 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية أناس 

بن مالك

المدرسة البتدائية عمالة: فاس

البحتري 1

1004/09/02عمالة: فاس 50 إلتحاق بالزوجمحمودي حنان 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الغزاوي

116/09/97عمالة: فاسالمدرسة البتدائية أنوالعمالة: فاس 144 مزدوجسايس )المقاطعة(21827Zمليكة الورياشي

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

813/02/17عمالة: فاسم الحلويعمالة: فاس 38 إلتحاق بالزوجمنية القاط 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

المومن الموحدي

المدرسة البتدائية حليمة عمالة: فاس

السعدية

513/02/17عمالة: فاس 41 نعمنادية الدهبي 02001Z فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/12/00إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدعمالة: فاس المدرسة البتدائية شوقي 50 إلتحاق بالزوجناديةابن اسليمان 25561Hمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

102/09/20عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الركعمالة: فاس 10 نعمإلتحاق بالزوجنجاة معو 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية م عمالة: فاس

عابد الجابري

106/09/17عمالة: فاس 24 نعمنهاد اضادي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية سيدي 

ابراهيم

المدرسة البتدائية اولد عمالة: فاس

الطيب السفلى

202/09/15عمالة: فاس 12 نعمنورة الحمادي 01960Eمزدوجأولد الطيب

المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

المدرسة البتدائية عبد عمالة: فاس

الرحمان بن زيدان

305/09/11عمالة: فاس 40 نعمنوما فاطمة 02085R)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

تومرت

605/09/11عمالة: فاسم الحلويعمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجوهابي فاطمة الزهراء 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

عزيز الحبابي

316/09/97عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموعمالة: فاس 54 إلتحاق بالزوجةيوسف نظير 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

104/09/19إقليم: الحاجبالياسمينعمالة: فاس 18 المازيغيةالحاجب )البلدية(04103Jالتازي سناء

المدرسة البتدائية أبو 

هريرة

402/09/20عمالة: مكناسأناسي 2عمالة: فاس 12 المازيغيةأيت ولل27024Yالنظيفي فاطمة

102/09/21إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10726H صوفية عمري

مدرسة فاطمة الفهرية 

البتدائية

زين العابدين الحبيب بن إقليم: إفران

العباس العلوي

105/09/11عمالة: مكناس 30 نعمأسمــــاء الجنــــان 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

  م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفران

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 18 مزدوجتيزكيت10684Mأعياض أحمد

602/09/21إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 9 إلتحاق بالزوجإيمان العثماني 10681Jمزدوجعين اللوح

502/09/20إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 14 مزدوجسيدي المخفي10767Cإيمان اليقوتي

316/09/95عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: إفرانم م أوكماس المركزية 132 إلتحاق بالزوجةابراهيم زلل 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/21إقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 مزدوجضاية عوا10698Cاسماء الشايب

104/09/19إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 11 مزدوجكيكو18435Mالحسين اوالحاج

304/09/18إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 38 مزدوجعين اللوح10739Xالشقطي رقية

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائية

البتدائية

1016/09/94إقليم: إفران 55 إلتحاق بالزوجالعزيزة الطاهري 10668V)مزدوجازرو )البلدية

306/09/00إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائية 110 إلتحاق بالزوجامال بدوي 10707Mمزدوجبن صميم

304/09/02إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفرانكم تمحضيت 82 إلتحاق بالزوجةاملول مولي ادريس 10707Mمزدوجبن صميم

606/09/01إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 77 مزدوجسيدي المخفي10769Eتانجي عبد ا

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

604/09/19إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: إفران 16 مزدوجسيدي المخفي10767Cحدوش فوزية

م م عين الحنوش 

المركزية

705/09/11إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: إفران 38 مزدوجأيت حرز ا04150Kحسن أجبلي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية

البتدائية

804/09/19إقليم: إفران 28 مزدوجتيمحضيت10720Bحسني هشام

102/09/20إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 24 مزدوجضاية عوا10691Vحسنية لطفي

م م زاوية واد إفران 

المركزية

204/09/18إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: إفران 19 إلتحاق بالزوجحفيض إيمان 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

402/09/21إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 مزدوجعين اللوح10733Rحفيظة فاتحي

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 16 مزدوجضاية عوا10693Xحليمة والطالب

804/09/18إقليم: الحاجبموليليإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 27 مزدوجأيت ويخلفن04217Hخديجة وبيهي

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

602/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: إفران 12 إلتحاق بالزوجرجاء الزويتني 14243Fمزدوجلحساسنة

104/09/18إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزية 13 إلتحاق بالزوجسارة العطار 02417Bمزدوجعين الشكاك

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية

البتدائية

503/09/13إقليم: إفران 44 إلتحاق بالزوجسعيدة اكاو 10668V)مزدوجازرو )البلدية

102/09/20إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 19 مزدوجأولد امكودو02369Zسمير جعفر

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

م م ايت عمرو وعلي إقليم: إفران

المركزية

702/09/10إقليم: إفران 71 إلتحاق بالزوجشادية النمي 10712Tمزدوجتيكريكرة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

504/09/18إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: إفران 22 إلتحاق بالزوجصفاء الدقاقي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

802/09/21إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10695Zعبد الله اودمو

502/09/14إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 28 مزدوجعين اللوح10739Xعتيق ا يونس

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

126/09/03إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفران 64 إلتحاق بالزوجةعز الدين ابلوح 10707Mمزدوجبن صميم

  م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

م م عين الحنوش إقليم: إفران

المركزية

1004/09/18إقليم: إفران 29 مزدوجتيزكيت10688Sعليوي م

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: إفران 25 مزدوجعين عائشة15855Hعمر بوطالب
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

  م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفران

المركزية

504/09/19إقليم: إفران 25 مزدوجتيزكيت10684Mعياش حنان

101/01/06إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانكم تمحضيت 104 إلتحاق بالزوجفاطمة الرباح 10673A)مزدوجازرو )البلدية

502/09/10إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 38 مزدوجسيدي المخفي10769Eفاطمة الزهراء النصاري

802/09/20إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 9 فاطمة الزهراء بن عبد 

الرحمان

10723Eمزدوجتيمحضيت

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

  م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: إفران

المركزية

604/09/19إقليم: إفران 31 مزدوجتيزكيت10684Mفاطمة الزهراء سرغيني

م م زاوية سيدي عبد 

السلم المركزية

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفران

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مناهو 10695Zمزدوجضاية عوا

مجموعة مدارس أولد إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

سليم الجديدة

902/09/20عمالة: مكناس 11 إلتحاق بالزوجفاطمة املول 27469Gمزدوجمهاية

المدرسة البتدائية إقليم: إفران م م أصاكا المركزية

لعراصي 1

113/02/17إقليم: الناضور 27 إلتحاق بالزوجفراح   الديغوسي 12290H)مزدوجالناضور )البلدية

مدرسة موسى بن نصير إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

البتدائية

316/09/96إقليم: إفران 171 مزدوجازرو )البلدية(10666Tكراخي المصطفى

902/09/21إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 مزدوجتيمحضيت10726Hكريمة أمرار

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

202/09/21إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10695Zكريمة لبيض

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

عمالة مقاطعة عين ابن المقفعإقليم: إفران

الشق

104/09/18 20 إلتحاق بالزوجليلى احميمو 18128D)مزدوجعين الشق )المقاطعة

م م ايت عمرو وعلي 

المركزية

 مدرسة عبد الكريم إقليم: إفران

الخطابي البتدائية

216/09/02إقليم: إفران 118 إلتحاق بالزوجليلى احيا 10675C)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة فاطمة الفهرية 

البتدائية

116/09/98إقليم: الحاجبالشركةإقليم: إفران 134 مزدوجأيت يعزم04192Fليلى مفتاح

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية

المركزية

602/09/21إقليم: إفران 7 مزدوجضاية عوا10695Zمحسن شرو

103/09/13إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزية 35 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tم العصام

602/09/20إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 19 مزدوجضاية عوا10691Vم الفرطاس
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة موسى بن نصير إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزية

البتدائية

116/09/97إقليم: إفران 153 مزدوجازرو )البلدية(10666Tم زينبي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

الهادي بوطالب

1104/09/18عمالة: فاس 28 إلتحاق بالزوجةم يعقوبي 19540N جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/20إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 14 مزدوجتيمحضيت10726Hمريم بلغيتي

م م زاوية سيدي عبد إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

السلم المركزية

702/09/21إقليم: إفران 17 مزدوجتيزكيت10685Nمصطفى ومشتاق

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

207/10/04إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفران 90 إلتحاق بالزوجنادية مزين 10673A)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة فاطمة الفهرية 

البتدائية

116/09/93إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفران 134 مزدوجازرو )البلدية(26206Jنعيمة اكريني

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية

البتدائية

606/09/17إقليم: إفران 20 مزدوجتيمحضيت10720Bوطوفي فدوى

مدرسة صلح الدين 

اليوبي البتدائية

مدرسة مولي الحسن إقليم: إفران

الول البتدائية

205/02/09إقليم: إفران 76 إلتحاق بالزوجوعشي انتصار 10669W)مزدوجازرو )البلدية

802/09/21عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 7 المازيغيةبوفكران )البلدية(03833Rحسن  حرشوى

م م عين الحنوش 

المركزية

504/09/18إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: إفران 38 المازيغيةالحاجب )البلدية(04101Gلطيفة أونزي

  م م أيت لحسن أوبراهيم 

المركزية

102/09/21عمالة: مكناسالرهونيإقليم: إفران 7 المازيغيةمكناس )البلدية(03814Vمومني حنان

 م/م  القاضي 

عياض-المركز

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفرو

التادلي

616/09/93إقليم: صفرو 165 مزدوجصفرو )البلدية(02267N خاليد الميساوي

304/09/12إقليم: الحاجببودربالةإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 28 إلتحاق بالزوجة يوسف أحزون 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز

السبع الحي الم

102/09/20 11 إلتحاق بالزوجأسماء  ملوك 01598L عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفرومدرسة الفارابي 134 مزدوجالبهاليل )البلدية(02278Aآكريط بشرى

715/02/17إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 49 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kآمنة بوبكراوي

402/09/20إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 14 إلتحاق بالزوجأميمة  بوزيان 10679G)مزدوجإفران )البلدية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركز

الطيب

616/09/99عمالة: فاس 54 إلتحاق بالزوجأمينة إمجران 26171Wمزدوجأولد الطيب

502/09/20إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 14 إلتحاق بالزوجأومراي فاطمة الزهراء 02418Cمزدوجعين الشكاك

321/02/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 27 مزدوجبئر طم طم02407Rاعزوزو فاطمة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز

الطيب

116/09/97عمالة: فاس 58 إلتحاق بالزوجةالحسن بنعبو 26171Wمزدوجأولد الطيب

116/09/99إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 95 إلتحاق بالزوجةالحسين أوعنان 02341Uمزدوجعزابة

117/09/90إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفرومدرسة الخنساء 52 مزدوجعين تمكناي02354Hالحسين الخالدي

 م/م  القاضي إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز

عياض-المركز

604/09/12إقليم: صفرو 75 مزدوجالعنوصر02295Uالخبازي  عواطف

1104/09/19إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركز 21 مزدوجسبت لوداية02146Gالسهلي عبد ا

702/09/21إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: صفروم/م ازكان-المركز 7 إلتحاق بالزوجالصالحي وفاء 04219Kمزدوجرأس اجري

م/م أيت عيسى 

ولحسن-المركز

516/09/85إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفرو 165 مزدوجصفرو )البلدية(02272Uالطاهر  حمامد

102/09/14إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 36 مزدوجعين تمكناي02354Hالمودني سعاد

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: صفرومدرسة المام مسلم

الروضة-المركز

702/09/14إقليم: صفرو 34 مزدوجكندر سيدي خيار02290Nام ازروال

317/09/90إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 183 مزدوجصفرو )البلدية(20899Rبوكرين   مهوه

المدرسة الجماعاتية إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز

تامشاشاط

406/09/17إقليم: الحاجب 30 مزدوجتامشاشاط25215Gبويحياوي فاطمة

502/09/14إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 38 مزدوجتيكريكرة10718Zجواد عاييى

516/09/95إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 133 إلتحاق بالزوجةجواد فتحي 02329F سيدي يوسف بن

أحمد

مزدوج

121/09/83إقليم: صفرومدرسة الداخلةإقليم: صفروم/م عين القاضي-المركز 249 مزدوجصفرو )البلدية(02265Lحسن   أمنصور
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 19 مزدوجأولد امكودو02373Dخالد لهويتي

316/09/91إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م صنهاجة-المركز 179 مزدوجصفرو )البلدية(20899Rخديجة اكوجيل

505/09/16إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 32 مزدوجأولد امكودو02369Zخديجة تافزة

303/09/13إقليم: الحاجبايت وللإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 33 مزدوجبطيط04168Eخديجة عزيز

م/م أيت علي 

وبوبكر-المركز

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: صفرو

 - تمارة

905/09/11 45 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hرزقي حسنة

 م/م  القاضي 

عياض-المركز

 مدرسة المختار البقالي إقليم: صفرو

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/96 78 مزدوجاصيلة )البلدية(15204Aرشيد الداودي

106/09/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 35 مزدوجبئر طم طم02407Rرشيد كرير

604/09/18إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 26 مزدوجالزراردة16410Lرشـيــدة الـحــروف

المدرسة البتدائية عبدا إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز

الشفشاوني

317/09/90عمالة: فاس 191 مزدوجسايس )المقاطعة(01953Xزبيدة     بايزة

304/09/19إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 21 مزدوجميكس02137Xزينب ابرباش

113/02/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 22 مزدوجبئر طم طم02407Rزينب الخراجي

104/09/19إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 11 إلتحاق بالزوجزينب الكرمة 02417Bمزدوجعين الشكاك

عمالة مقاطعات عمر الخيام بناتإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز

الدار البيضاء أنفا

1005/09/03 63 سيدي بليوط 01426Zسارة ادريسي يزامي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

813/02/17إقليم: الحاجبايت وللإقليم: صفرو 32 مزدوجبطيط04168Eسعيدة  هدون

301/01/02إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 35 مزدوجأيت السبع لجرف02434Vسعيدة البحرية

506/09/17إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 32 مزدوجأولد امكودو02369Zسعيدة الطالبي

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركز

التادلي

316/09/93إقليم: صفرو 167 مزدوجصفرو )البلدية(02267Nسمير  وريش
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة سمو المير مولي 

رشيد

416/09/85إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفرو 162 مزدوجصفرو )البلدية(02264Kسميرة فكير

204/09/02إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 102 إلتحاق بالزوجسهام أفتيس 02329F سيدي يوسف بن

أحمد

مزدوج

214/02/17إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز 39 إلتحاق بالزوجسهام المارجي 04113V عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

304/09/18إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 33 مزدوجامطرناغة02364Uسهام سروحني

316/09/95إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 161 إلتحاق بالزوجصباح صدقي 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

702/09/14إقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركزإقليم: صفروم/م قصيوة-المركز 30 مزدوجأولد امكودو02366Wعبد الحق كعبوش

602/09/14إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 32 مزدوجعين تمكناي02354Hعـبـد الـحـكـيـم ريـحـانـي

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز

المرنيسي

816/09/92عمالة: فاس 187 مزدوجسايس )المقاطعة(26732Fعبد الرحمان حوسى

116/09/91إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 155 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم      ازدع 24316E)مزدوجصفرو )البلدية

102/09/20إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 19 مزدوجأولد امكودو02373Dعبد السلم العباس

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

213/02/17إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: صفرو 22 مزدوجبئر طم طم02411Vعبد الكبير الوزاني

104/09/02إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 94 مزدوجعين تمكناي02354Hعــــبد الـمــالــك  الـعـبـيــد

403/09/13إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفرومدرسة المختار السوسي 30 إلتحاق بالزوجةعدنان ازنيـبل 02341Uمزدوجعزابة

1005/09/11إقليم: صفروم/م عين القاضي-المركزإقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركز 72 إلتحاق بالزوجعزيزة بن عياد 02349Cمزدوجاغبالو اقورار

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: صفروم/م عين جراح-المركز

المرنيسي

126/09/03عمالة: فاس 157 مزدوجسايس )المقاطعة(26732Fغزلن   بوحزامة

802/09/20إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 14 مزدوجعين تمكناي02355Jغزلن  الجميل

 م/م  القاضي 

عياض-المركز

المجموعة المدرسية إقليم: صفرو

الدعيدعات

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 25 إلتحاق بالزوجفاطمة أبحير 15228Bمزدوجحجر النحل

201



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/16إقليم: صفرومدرسة المام مسلمإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 28 مزدوجرباط الخير )البلدية(02285Hفاطمة زجلي

407/09/05إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 38 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kفردوس سدري

326/09/03إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 157 مزدوجصفرو )البلدية(20899Rكريمة    الزناتي

1002/09/15إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 44 مزدوجعين قنصرة02032Hللة تورية بن الطالب

426/09/03إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 88 مزدوجأهل سيدي لحسن02320Wلبنى   لكزولي

906/09/00إقليم: صفروم/م عين القاضي-المركزإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 51 إلتحاق بالزوجةلحسن الخالقي 02349Cمزدوجاغبالو اقورار

المدرسة البتدائية المام إقليم: صفروم/م الكدية-المركز

الشافعي

313/02/17عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجةمجيد لعبيد 02019U جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/94إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 143 مزدوجالبهاليل )البلدية(02278Aم   اعلولة

506/09/00إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: صفروم/م عين كبير-المركز 36 نعمم   العلمي 02360Pمزدوجامطرناغة

216/09/94إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز 98 مزدوجعين الشكاك02418Cم   لعيون

517/02/17إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: صفروم/م القصبة-المركز 37 نعمم اشمشام 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية

مدرسة سمو المير مولي إقليم: صفروم/م عين جراح-المركز

رشيد

116/09/93إقليم: صفرو 159 مزدوجالبهاليل )البلدية(02277Zم دواحي

المدرسة البتدائية العهد إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركز

الجديد

101/10/83عمالة: فاس 189 مزدوجسايس )المقاطعة(25592Sم زياتي

304/09/18إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 18 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rم فريكل

مدرسة إغزران 

الجماعاتية

201/01/17إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: صفرو 30 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rم قاضي

713/02/17إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 49 مزدوجأهل سيدي لحسن02325Bم والشيخ

116/09/91إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز 171 مزدوجصفرو )البلدية(02272Uمراد    عامر
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

404/09/19إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرو 24 مزدوجرباط الخير )البلدية(18425Bمروى الشايب

605/09/03إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 46 إلتحاق بالزوجمــريــم الـمـعـقــول 02341Uمزدوجعزابة

313/02/17إقليم: صفروم/م آيت لحسن-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 39 مزدوجكندر سيدي خيار02293Sمريم حمامد

عمالة: طنجة - مدرسة إبن تيمية البتدائيةإقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركز

أصيل

111/10/82 253 طنجة المدينة 15227Aمليكة الوهابي

)المقاطعة(

مزدوج

513/02/17إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 37 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vمنا عبادي

516/09/96إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 163 مزدوجصفرو )البلدية(24316Eمنير    البغدادي

902/09/20إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 16 إلتحاق بالزوجنادية بياض 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

404/09/02إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 38 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kنانا يونس

506/09/17إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 27 مزدوجأولد امكودو02369Zنبيل شريقي

المدرسة البتدائية م إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز

الكغاط

727/09/01عمالة: فاس 167 مزدوجسايس )المقاطعة(01947Rنجاة   هراس

302/09/20إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 19 مزدوجميكس02139Zندى أعنان

125/09/02إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 165 مزدوجصفرو )البلدية(02272Uنسيم ولدي

606/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 20 إلتحاق بالزوجنسيمة بوعسرية 02169Gمزدوجعين الشقف

403/09/13إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركز 52 إلتحاق بالزوجنعيمة الدريسي 02341Uمزدوجعزابة

602/09/21إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 9 إلتحاق بالزوجنعيمة الطالبي 04219Kمزدوجرأس اجري

603/09/13إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 33 مزدوجأيت السبع لجرف02429Pنعيمة بشنو

مجموعة مدارس أولد إقليم: صفروم/م قصيوة-المركز

سليم الجديدة

104/09/18عمالة: مكناس 13 إلتحاق بالزوجةنور الدين فاتح 27469Gمزدوجمهاية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 23 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xهجرحقي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: صفروم/م الكدية-المركز

تومرت

120/02/17عمالة: فاس 24 إلتحاق بالزوجةهشام الحسناوي 18443W جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 16 إلتحاق بالزوجةهشام حقي 02417Bمزدوجعين الشكاك

عمالة: طنجة - مدرسة المنار البتدائيةإقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركز

أصيل

213/02/17 17 إلتحاق بالزوجةيوسف البخاري 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م بن أبي بكر 

اليازغي

204/09/18عمالة: مكناسالقاعدة الجويةإقليم: صفرو 16 المازيغيةمكناس )البلدية(03806Lبروحو حنان

مدرسة سيدي احمد إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز

التادلي

902/09/15إقليم: صفرو 61 المازيغيةصفرو )البلدية(02267Nبوحمام لحسن

104/09/19عمالة: مكناسالمام الشافعيإقليم: صفرومدرسة الفارابي 19 إلتحاق بالزوجخديجة حور 03793X)المازيغيةمكناس )البلدية

مدرسة م بن أبي بكر إقليم: صفروم/م أنوال-المركز

اليازغي

502/09/21إقليم: صفرو 7 المازيغيةالمنزل )البلدية(02282Eم كرير

104/09/19عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 25 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03864Z الخالدي صفاء

1004/09/19عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 25 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03860V الداموس لبنى

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 مزدوجبوهودة15709Z جمال الحجاوي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجبني وليد15681U حمزة المسعودي

102/09/21إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجاغزران02390X زكرياء مرماد

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 مزدوجعين عائشة15864T عزيز ناجب

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 مزدوجاورتزاغ15554F م الشكاري

المدرسة البتدائية ام إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين

بوسعيد التلمساني

216/09/96عمالة: فاس 171 مزدوجزواغة )المقاطعة(02112Vإبراهيم حمدوشي

802/09/21عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 إلتحاق بالزوجإبراهيمي إيمان 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  التقدم 15 إلتحاق بالزوجأحلم علطيف 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  م عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجامكانسة15502Zأحمد الجنان

604/09/19إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاونات م/م بوعروس 25 مزدوجالبسابسا15797Vأحمد الفناسي

802/09/21إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجدار الحمراء02384Rأحمد بومعان

504/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 25 مزدوجسيدي داود02198Nأحمد حلوي

502/09/14إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 14 إلتحاق بالزوجةأحمد ورك 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

204/09/19إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 21 إلتحاق بالزوجأحياك حليمة 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

1206/09/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 42 مزدوجسبت لوداية02144Eأزطوط عبد الواحد

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cأسامة اهريوش

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 35 مزدوجلعجاجرة02181Vأسامة بوكلفان

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 14 إلتحاق بالزوجأسماء البورقادي 15853Fمزدوجعين عائشة

1006/09/00إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 135 مزدوجسبع رواضي02133Tأسماء الحمليلي

مجموعة مدارس أولد إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

سليم الجديدة

101/01/10عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية27469Gأسماء المغرز

602/09/21إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 17 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rأسماء عبادي

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م  الرتبة

بن مالك

1102/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجأسموني سكينة 02029E جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة السمارة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد

أصيل

106/09/17 30 إلتحاق بالزوجآسية الزعر 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1102/09/21إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 17 مزدوجسيدي داود02200Rأغريس حليمة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

مدرسة مولي إسماعيل إقليم: تاونات

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/18 12 إلتحاق بالزوجإكرام الطرش 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 19 إلتحاق بالزوجإكرام الحمومي 15745Nمزدوجمزراوة

904/09/19عمالة: مكناسوادي الجديدةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 21 إلتحاق بالزوجإكرام الملياني 03836Uمزدوجواد الجديدة

906/09/17إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 32 إلتحاق بالزوجإكرام بورزة 02130Pمزدوجسبع رواضي

104/09/18إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 32 مزدوججحجوح04211Bأكرم عطيمة

602/09/20إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 إلتحاق بالزوجأمال الفاسي 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 31 مزدوجبوهودة15702Sأمال فحيلو

602/09/20إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 11 إلتحاق بالزوجأميمة البراهمي 15748Sمزدوجمزراوة

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cأميمة الشرقاوي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 19 إلتحاق بالزوجأميمة فاخوري 15470Pمزدوجبني سنوس

1004/09/19إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 31 مزدوجسبت لوداية02144Eأميمة متنبي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوهودة15717Hأمين المسرحي

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجسيدي العابد15435Bأمين زناكي

102/09/20إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 16 إلتحاق بالزوجأمينة الزيدي 02133Tمزدوجسبع رواضي

502/09/20إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 مزدوجميكس02135Vأمينة المرضي

مدرسة خديجة أم إقليم: تاوناتم/م  الملعب

المؤمنين

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجأمينة النجمي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

806/09/17عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 45 مزدوجمغاصيين03858Tأمينة طالب
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1013/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 43 مزدوجمهاية03910Zأمينة لخضر

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجواد الجمعة15813Mأنس الجزولي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م المختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 7 مزدوجفناسة باب الحيط15781Cأنس الغازي

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dإوعيشا  كوثر

904/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 23 مزدوجبئر طم طم02407Rإيمان  صغير

1004/09/19عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الجولنإقليم: تاوناتم/م الركيبة 21 إلتحاق بالزوجإيمان بوعسرية 02020V جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات فاطمة الفهريةإقليم: تاوناتم/م  بـياضات

 - تمارة

806/09/17 27 إلتحاق بالزوجإيمان حروكة 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/21إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 مزدوجتيمحضيت10723Eإيمان ركي

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  السمونيين

أصيل

304/09/19 21 إلتحاق بالزوجإيمان فضل ا 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/21إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجأولد داود15872Bإيمان فوزي

102/09/20إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 11 مزدوجدار الحمراء02384Rأيمن الصفصافي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 7 مزدوجمساسة15914Xأيوب هلل

604/09/18إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  أسمل 38 مزدوجعين قنصرة02042Uابتسام الحجامي

المدرسة البتدائية أبي بكر إقليم: تاوناتم/م  باب كراوة

الصديق

902/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجابتسام الغول 02015P جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/17إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 33 مزدوجسيدي داود02195Kابتسام الهيضامي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجبوهودة15717Hابراهيم الخليفي

1213/02/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 49 مزدوجسبت لوداية02144Eاحمد الجناتي
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 مزدوجبوعروس15889Vادامي مريم

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجاجبابرة15424Pادحيمني المهدي

1004/09/19عمالة: فاسالمدرسة البتدائية سيبويهإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 15 إلتحاق بالزوجةادريس الجامعي أديب 02030F جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجدار الحمراء02384Rادريس فرياط

202/09/20إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 16 إلتحاق بالزوجةادريس مطيع 02166Dمزدوجعين الشقف

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اولد علي

الولجة

1004/09/19إقليم: تاونات 18 مزدوجلولجة15447Pازريدة ا براهيم

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 29 إلتحاق بالزوجاسماء لهبوب 15853Fمزدوجعين عائشة

304/09/18إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 38 مزدوجعين قنصرة02042Uاسماعيل الفيللي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجمولي بوشتى15488Jاسماعيل اليرتاوي

906/09/17إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 35 مزدوجميكس02135Vاسماعيل براهمي

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجسيدي العابد15435Bاسماعيل عامري

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجاوطا بوعبان15919Cاسويس سليمة

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 إلتحاق بالزوجاكرام المنصوري 15497Uمزدوجامكانسة

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  الملعب 14 مزدوجبوعروس15889Vاكرام دلحي

404/09/19إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 18 إلتحاق بالزوجةالدريسي البوزيدي هشام 15725Sمزدوجالزريزر

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 28 مزدوجتيزكيت10688Sالمغاري م

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجعين عائشة15867Wالزعر عزيز
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 45 مزدوجأولد داود15879Jالشقر طارق

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  الملعب

داود

602/09/20إقليم: تاونات 14 إلتحاق بالزوجةالبراهمي جواد 26054Uمزدوجأولد داود

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 42 مزدوجبني سنوس15470Pالبرنوصي سعيد

702/09/20عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 13 إلتحاق بالزوجالبطحة حنان 03898Lمزدوجواد الجديدة

410/04/17إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م  حجرية 49 مزدوجكندر سيدي خيار02287Kالبكراوي سناء

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 25 مزدوجاغوازي15522Wالتهامي الربولي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 مزدوجواد الجمعة15813Mالجبوري كريمة

127/05/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 46 إلتحاق بالزوجةالحائك  العربي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

الشافعي

904/09/18عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجةالحاكم رشيد 02019U جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجسيدي العابد15435Bالحجاجي عبد الحق

704/09/19إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 31 مزدوجبطيط04164Aالحسن بعيس

504/09/18عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 45 مزدوجعين جمعة04061Nالحسن بنيشو

مدرسة صلح الدين إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 36 إلتحاق بالزوجالحسنية الكحل 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 45 مزدوجبني سنوس15470Pالحسنية بن سالم

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجبوهودة15714Eالحضراتي خالد

116/09/90إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 71 سيدي يحيى بني 15603Jالحضري م

زروال

مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراويإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 35 إلتحاق بالزوجةالخطيب عدنان 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 22 مزدوجبني وليد15685Yالداودي هشام

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى

المركزية

202/09/21إقليم: إفران 17 مزدوجواد إفران10753Mالدمعاني  سعاد

902/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 7 مزدوجبني وليد15685Yالرماش رجاء

المدرسة الجماعاتية 

الودكة

المدرسة البتدائية م إقليم: تاونات

الغزاوي

1106/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجةالزيتوني يونس 20556T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/19إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 31 مزدوجبئر طم طم02407Rالسالمي صوفيا

102/09/21إقليم: تاوناتم/م الركيبةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجالبيبان15589Uالسعيدي ياسين

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 مزدوجامكانسة15497Uالشرقاوي م

604/09/18إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 25 مزدوجبني فراسن16640Lالشريكي جابر

402/09/14إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 45 مزدوجعين بوعلي02236Eالطاهر اكيوي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 17 مزدوجاغوازي15519Tالعشوبي نبيل

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أولد سلطانإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجعين لكداح15899Fالعمراتي اسامة

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجبوعروس15881Lالعمراني م

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 مزدوجبوهودة15717Hالعناقي عبد الحبيب

104/09/18إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 35 مزدوجأيت السبع لجرف02434Vالغفوض عمر

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم /م الخلط 15 مزدوجواد الجمعة15813Mالغوصي لبنى

102/09/21إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 17 مزدوجدار الحمراء02384Rالفلوكي لمياء

402/09/21إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 مزدوجسيدي داود02196Lالفيللي العمري زينب
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304/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  هوارة 29 إلتحاق بالزوجالكداح هاجر 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

م م أيت حمو الحجاج إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

المركزية

702/09/20إقليم: إفران 14 مزدوجضاية عوا10695Zالكندري الروضي م

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 15 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cالمسكين فاطمة الزهراء

402/09/21إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 إلتحاق بالزوجالمسياح زينب 04114W)مزدوجاكوراي )البلدية

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 18 مزدوجامكانسة15505Cالمصطفى الباجي

202/09/20إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 21 مزدوجسيدي داود02195Kالمصطفى الشاحد

704/09/19إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 31 مزدوجسبت لوداية02146Gالمضاوي حسنية

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين

بطوطة

204/09/12عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجةالمهدي هزهوز 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/21إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجبوعروس15889Vالمومني يونس

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 مزدوجاغوازي15522Wالميضاوي شيماء

102/09/21إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 10 إلتحاق بالزوجالناسمي وفاء 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

المدرسة البتدائية علي إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي

الجزنائي

102/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجالناصري فاطمة الزهراء 24318G جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجبوهودة15714Eالنيري صلح الدين

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  اولد حساين

عابد الجابري

805/09/11عمالة: فاس 73 إلتحاق بالزوجالهام النميلي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

1102/09/21إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 مزدوجسبت لوداية02153Pالهام داني

104/09/18إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوناتم/م  البريدية 20 إلتحاق بالزوجالهند حنان 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

506/09/17عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: تاوناتم/م  لكدة 29 إلتحاق بالزوجالوردي إيمان 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

211



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجسيدي العابد15435Bاليزمي م

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجعين عائشة15855Hاليقوتي عماد

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 6 مزدوجبوعروس15881Lام القلعي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 مزدوجسيدي العابد15444Lامريزق شيماء

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  البريدية 17 مزدوجبني سنوس15476Wامشعبط ابتسام

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  اولد علي

الودكة

402/09/20إقليم: تاونات 14 إلتحاق بالزوجاميمة خطاب 26055Vمزدوجودكة

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: تاوناتم/م  لكدة

 - تمارة

702/09/20 14 إلتحاق بالزوجاميمة نية 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

302/09/16عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 25 إلتحاق بالزوجةامين اليقين 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 17 مزدوجأولد امكودو02373Dامينة القندوسي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bامينة فائز

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 مزدوجبوهودة15706Wانوار العلمي الشنتوفي

204/09/18إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 38 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tاولشيخ فاطمة

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجبوهودة15717Hايلياس العيادي

304/09/19عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 18 إلتحاق بالزوجايمان العمراني 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجاغوازي15522Wايمان حسينت

304/09/19إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 31 مزدوجبطيط04165Bايمان طارزة

902/09/20إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 14 مزدوجاخللفة15730Xايوب أحمادت
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المدرسة الجماعاتية أحمد إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

الطرداني

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 11 إلتحاق بالزوجةايوب احميطوش 15259Kمزدوجحد الغربية

302/09/20إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 14 مزدوجتيمحضيت10723Eايوب سحرد

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجعين معطوف15849Bبدر الخرازي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cبدر بوزياني

102/09/20إقليم: خنيفرةعوامإقليم: تاوناتم/م  عمارات 11 إلتحاق بالزوجبرجاوي شيماء 11833Lمزدوجالحمام

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان

البتدائية

902/09/20إقليم: إفران 10 مزدوجتيمحضيت10720Bبركاوي عبد الفتاح

1002/09/21إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 7 إلتحاق بالزوجبشرى العكادي 02144Eمزدوجسبت لوداية

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 مزدوجالبسابسا15801Zبشرى الفاطمي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 مزدوجكلز15533Hبشير حسني

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجاجبابرة15424Pبكر الحسوني

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 7 مزدوجاوطا بوعبان15920Dبلل اليفريد

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م الوحدة 24 مزدوجلولجة15454Xبلل بقالي

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجواد الجمعة15813Mبلل قروط

605/09/11إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 85 مزدوجسبع رواضي02133Tبن حليمة نجلء

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

الفنيدق

105/09/02 165 مزدوجالمضيق )البلدية(23169Hبن دحمان عمر

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجمولي بوشتى15488Jبن عيا أميمة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 18 مزدوجارغيوة15737Eبنشرقي عمر
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102/09/21إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجبوشابل15419Jبنكس زكرياء

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  كيسان 21 مزدوجارغيوة15737Eبودبزة سلمى

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 18 إلتحاق بالزوجةبوزيد الدحموني 15737Eمزدوجارغيوة

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

اليوسي

1004/09/19عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجبومهدي سارة 02022X جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/19إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 25 مزدوجميكس02137Xتاجري خديجة

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 8 إلتحاق بالزوجثريا البوهالي 15476Wمزدوجبني سنوس

602/09/20إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 14 مزدوجبوعروس15889Vجمال بلعتيق

604/09/18إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  عمارات 35 مزدوجبطيط04171Hجميلة البوبكري

302/09/20عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: تاونات م/م بوعروس 15 إلتحاق بالزوججناتي فاطمة 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/20إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتم/م الشوقر 24 مزدوجأيت ويخلفن04215Fحبيبة بوزيزوة

المدرسة البتدائية جمال إقليم: تاوناتم/م  كيسان

الدين الفغاني

116/09/02عمالة: فاس 157 مزدوجزواغة )المقاطعة(02101Hحرية ركراكي

107/09/05إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: تاوناتم/م البراطلة 101 مزدوجاقدار04133Sحسن شهاب

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجمساسة15914Xحسن محفوظ

404/09/18إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 38 مزدوجأولد ميمون02205Wحسناء زيان

102/09/21إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجاغزران02390Xحسناوي نور الدين

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 مزدوجكلز15536Lحسني بشرى

1002/09/20عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 24 مزدوجعين جمعة04069Xحسنية العلم
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1002/09/21إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 17 مزدوجامكانسة15497Uحفصة الطخشي

مدرسة الفريحيين إقليم: تاوناتم/م الشوقر

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/20 14 إلتحاق بالزوجحفصة مالكي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 29 مزدوجواد الجمعة15805Dحفيظ احليلي

104/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 28 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xحفيظ بيدير

102/09/21إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: تاوناتم/م  أزور 9 إلتحاق بالزوجحفيظة بوعلي 04111Tمزدوججحجوح

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  المكملإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجالرتبة15578Gحكيم المنصوري

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

الفنيدق

304/09/18 28 إلتحاق بالزوجحكيمة الحمومي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

1202/09/21إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 6 مزدوجتافجيغت02286Jحكيمة مسياح

102/09/21إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 17 مزدوجضاية عوا10691Vحكيمة وعشة

105/09/03إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 117 مزدوجعين بوعلي02236Eحليم لبنى

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

الرومي

1104/09/18عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجحليمة اعنان 25062R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

727/05/17إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراوي 50 مزدوجلقصير04177Pحليمة الرحماني

مدرسة عيون الساقية إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

202/09/10 58 مزدوجالفنيدق )البلدية(18722Zحمدادي ابتسام

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  م عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 14 مزدوجامكانسة15502Zحمزة العمراني

402/09/21إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 7 مزدوجبوعروس15885Rحمزة قدوري

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجاورتزاغ15549Aحميد الوردي

302/09/21عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريإقليم: تاوناتم/م الشوقر 7 إلتحاق بالزوجحنان أيوب 01161L باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج
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102/09/21إقليم: الحسيمةاسمارإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 9 إلتحاق بالزوجحنان البدري 06691Xمزدوجبني عمارت

المدرسة البتدائية علي إقليم: تاوناتم/م  أوزاي

الجزنائي

606/09/17عمالة: فاس 36 إلتحاق بالزوجحنان الوالي 24318G جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/21إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  أزور 17 مزدوجسبت لوداية02143Dحنان دلل

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 مزدوجلولجة15455Yحنان مرضي

105/09/08إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 24 إلتحاق بالزوجحنان مزواري 02133Tمزدوجسبع رواضي

104/09/19عمالة: فاس المدرسة البتدائية شوقيإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 22 إلتحاق بالزوجحياة الزلكامي 02028D جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 17 مزدوجعين معطوف15843Vحياة السعيدي

102/09/20إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 24 مزدوجبئر طم طم02407Rحياة السليماني

206/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م البراطلة 37 إلتحاق بالزوجحياة قربوع 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/21إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجبوهودة15719Kخالد العشوبي

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 25 مزدوجارغيوة15737Eخالد زلوغة

502/09/21إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 6 مزدوجعدرج02376Gخديجة ابريبر

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  العنصر 19 مزدوجاورتزاغ15549Aخديجة المرابط

مجموعة مدارس أولد إقليم: تاوناتم/م  أزور

سليم الجديدة

902/09/21عمالة: مكناس 9 إلتحاق بالزوجخديجة بنعيسى 27469Gمزدوجمهاية

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م الشوقر 9 إلتحاق بالزوجخديجة بودخان 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

1106/09/17عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 45 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03860Vخديجة خويدي

1001/01/10عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 61 مزدوجعين جمعة04059Lخربوش م
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المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م بني مطرف

الرومي

104/09/19عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجخضاري حليمة 25062R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  البابة 6 مزدوجاغوازي15527Bخليل دباح

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 7 مزدوجامكانسة15505Cخولة فارس

1002/09/20إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 24 مزدوجأولد ميمون02208Zدنيا تهليل

102/09/21إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوعروس15886Sرانيا  بوخاري

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م أغرود 25 مزدوجواد الجمعة15805Dربيع البصري

1004/09/18إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 19 مزدوجتامشاشاط19395Fربيع باللعمان

1102/09/20عمالة: فاسالمدرسة البتدائية سيبويهإقليم: تاوناتم/م  مساسة 15 إلتحاق بالزوجرجاء الربح 02030F جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/18عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 35 مزدوجوليلي03849Hرجاء الريط

عمر بن عبد العزيز إقليم: تاوناتم/م اولد جموح

المهاية

613/02/17عمالة: مكناس 53 مزدوجمهاية21538Kرجاء بنعيشة

404/09/19إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 31 مزدوجبطيط04164Aرجاء زنكاح

302/09/21إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 مزدوجبوعروس15885Rرزوق أميمة

404/09/19إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 28 مزدوجميكس02137Xرشيد الساقي

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى

حيان التوحيدى

206/09/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجةرشيد الشراط 02023Y جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 14 مزدوجسيدي العابد15435Bرشيد المجيوي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجتابودة15639Yرشيد اليملحي

213/02/17إقليم: تاوناتم/م  أوزايإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 33 مزدوجتمضيت15754Yرشيد خناباء
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

406/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 26 مزدوجالبسابسا15797Vرشيد عيشوش

406/09/17عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 26 إلتحاق بالزوجةرشيد هندي 03889Bمزدوجالدخيسة

702/09/20عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03860Vرشيدة المودن

المدرسة البتدائية أولد إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الطيب المركز

713/02/17عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجرشيدة بوهلل 01959Dمزدوجأولد الطيب

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجبني وليد15681Uرضا الخريسي

1204/09/18إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 18 مزدوجتامشاشاط19395Fرضوان العتيقي الكنوني

102/09/14عمالة: فاس المدرسة البتدائية شوقيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 39 إلتحاق بالزوجرقية     نغيمة 02028D جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/21عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 9 إلتحاق بالزوجرقية أيوب 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

302/09/20إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 24 مزدوجسبت لوداية02144Eزطي نعيمة

904/09/19إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 18 إلتحاق بالزوجةزكرياء بنطلحة 02164Bمزدوجعين الشقف

204/09/18إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 25 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rزكرياء بوزياني

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م  القريشيين

الشافعي

404/09/18عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجةزكرياء بويزدغ 02019U جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 8 إلتحاق بالزوجزكية البراهيمي 04142Bمزدوجأيت بورزوين

1202/09/20إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 14 مزدوجسبت لوداية02144Eزكية بودخان

102/09/21إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 6 إلتحاق بالزوجزكية رماش 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

506/09/17إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 39 مزدوجعين بوعلي02235Dزهرة العوام

413/02/17إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 43 مزدوجأيت السبع لجرف02425Kزهرة الوطاف
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 24 مزدوجرأس اجري04222Nزهرة حمودو

913/02/17عمالة: مكناسزوالةإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 43 مزدوجمهاية03906Vزهير الناجي

104/09/19عمالة: فاس المدرسة البتدائية شوقيإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 18 إلتحاق بالزوجةزهير برطويس 02028D جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/09إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراوي 58 مزدوجلقصير04186Zزهير جمال

702/09/20إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تاوناتم/م  مساسة 14 إلتحاق بالزوجزينب الطالبي 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

504/09/18إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 32 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tزينب المحجور

602/09/21إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 17 مزدوجأولد ميمون02211Cزينب المحدود

204/09/19إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تاوناتم/م  م عابد الجابري 31 مزدوججحجوح04211Bزينب المسيح

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cزينب بولحروف

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر

أصيل

602/09/20 11 إلتحاق بالزوجسارة  الحسوني 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/18إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 28 إلتحاق بالزوجسارة السني 04107N عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 25 مزدوجبوعروس15889Vسارة الظريف

 المدرسة البتدائية عمر إقليم: تاوناتم/م  الجبابرة

بن الخطاب

202/09/20عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجسارة الكنوني 19539M جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17 مزدوجبني وليد15681Uسارة صالحي

602/09/20إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 24 مزدوجميكس02137Xسارة عالم

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  الملعب 14 مزدوجواد الجمعة15813Mسارة عبيوي

عمر بن عبد العزيز إقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

المهاية

1004/09/18عمالة: مكناس 22 إلتحاق بالزوجسارة قنان 21538Kمزدوجمهاية
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/21إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 إلتحاق بالزوجسارة لحجوجي 02227Vمزدوجعين بوعلي

عمالة: طنجة - المدرسة الجديدة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح

أصيل

104/09/18 23 إلتحاق بالزوجسامية الدريوش 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/18عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 32 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03865Aسامية شريطة

402/09/20إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 24 مزدوجتامشاشاط04197Lسعاد المهري

106/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابي ذر الغفاريإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 36 إلتحاق بالزوجةسعد ازنود 27550Vمزدوجعين الشقف

304/09/18إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 32 مزدوجرباط الخير )البلدية(18425Bسعيدة الركراكي

602/09/21إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 16 مزدوجسيدي داود02200Rسعيدة الشرادي

102/09/20إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 14 إلتحاق بالزوجسعيدة صلح 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 مزدوجواد الجمعة15813Mسفيان بوعزة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  بوشمات

الهادي بوطالب

802/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسكيتيوي لمياء 19540N جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  تزران 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cسكينة  أبو زيد

302/09/21إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 17 سيدي يحيى بني 15604Kسكينة الدامج

زروال

مزدوج

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 إلتحاق بالزوجسكينة السبعاوي 15905Mمزدوجأولد عياد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  عين معطوف

الهادي بوطالب

1002/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجسكينة النجاري 19540N جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 7 مزدوجاغوازي15522Wسكينة بن الحاج

مدرسة المختار السوسي إقليم: تاوناتم/م  لكدة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجسكينة مكوار 15200W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 35 مزدوجبني ونجل تافراوت15772Tسلطاني توفيق
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

613/02/17إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 39 مزدوجعين بوعلي02235Dسلمان مايا

704/09/18عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  عمارات 32 مزدوجوليلي03849Hسلمى جبري

404/09/19إقليم: إفرانم م ضاية عوا المركزيةإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 15 مزدوجضاية عوا10691Vسلمى سرحان

مدرسة سمو المير مولي إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر

رشيد

104/09/02إقليم: صفرو 128 إلتحاق بالزوجسلوى  الدحماني 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجامكانسة15509Gسلوى العمال

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  بوشابل

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجسلوى الموفيد 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 مزدوجاورتزاغ15563Rسلوى تواتي

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 26 مزدوجاورتزاغ15554Fسليم النفيسي

1102/09/20إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجسبت لوداية02144Eسليم هرموش

302/09/15إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 28 إلتحاق بالزوجةسليمان  سيدونا 02160Xمزدوجعين الشقف

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجعين معطوف15843Vسليمة الهراس

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

البتدائية

302/09/21إقليم: إفران 17 مزدوجتيمحضيت10720Bسليمة غفوري

304/09/18عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  عمارات 32 مزدوجوليلي03849Hسمية الخالقي

1104/09/19إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 14 إلتحاق بالزوجسمية الرفاعي 04125Hمزدوجاقدار

802/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 7 مزدوجسيدي المخفي15606Mسمية الزرزوري

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  تزران 21 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cسمية معدين

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجكيسان15632Rسمير مويجب
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المؤسسة الصلية
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جماعة التعيين

103/09/13عمالة: مكناسأنس بن مالكإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 49 إلتحاق بالزوجسميرة لكرايري 19884M)مزدوجمكناس )البلدية

1002/09/20إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 24 مزدوجأولد ميمون02208Zسناء ابو سعد

502/09/21إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 17 مزدوجبئر طم طم02414Yسناء البوزياني

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

عزيز الحبابي

904/09/19عمالة: فاس 18 إلتحاق بالزوجسناء الجاي 02024Z جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cسناء السكيتي

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 21 مزدوجلولجة15454Xسناء الشتيوي

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م  البطيمية

بن مالك

502/09/20عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجسناء الصافي 02029E جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 7 مزدوجسيدي العابد15440Gسناء بنهلل

عمالة مقاطعات المتنبيإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

الدار البيضاء أنفا

113/02/17 26 إلتحاق بالزوجسناء حدا 01402Y سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/16عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تاوناتم/م  التقدم 31 إلتحاق بالزوجسناء رواص 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي

نفيس

702/09/20عمالة: فاس 16 إلتحاق بالزوجسناء علوي مدغري 02027C جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات احمد الحنصاليإقليم: تاوناتم/م البراطلة

 - تمارة

406/09/17 30 إلتحاق بالزوجسناء قريمو 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم /م الخلط 34 مزدوجبني سنوس15476Wسناء لعليوي

306/09/17عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م  البريدية 45 مزدوجنزالة بني عمار03879Rسنانو عبد العزيز

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 7 مزدوجاغوازي15519Tسهام الشاكي

802/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cسهام الصغيور

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريمإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجاوطا بوعبان15922Fسهام العبدالي
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1104/09/19إقليم: الحاجبموليليإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 31 مزدوجأيت ويخلفن04217Hسهام المللي

506/09/17إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 35 إلتحاق بالزوجسوليمة العفوري 02160Xمزدوجعين الشقف

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 8 إلتحاق بالزوجسومية العمري 15914Xمزدوجمساسة

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cسومية الهرش

202/09/16عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 34 إلتحاق بالزوجسومية مالو 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

605/09/11إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 64 مزدوجسبع رواضي02133Tشادية القرشي

802/09/21إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجتمزكانة15619Bشاكب الرحوتي

106/09/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 24 مزدوجرأس الواد15822Xشاهدي الحسين

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  العنصر 45 مزدوجبني سنوس15476Wشرف عليطو

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 مزدوجاورتزاغ15551Cشفيق افريطط

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجلولجة15448Rشفيق خديجة

604/09/19عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: تاوناتم/م  مساسة 23 إلتحاق بالزوجشهرزاد نجيم 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

606/09/17إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 39 مزدوجبطيط04165Bشيماء البوزيدي

1002/09/20عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 14 إلتحاق بالزوجشيماء العلوي المغرافي 03898Lمزدوجواد الجديدة

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cشيماء لعرج

1202/09/21إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 17 مزدوجسبت لوداية02153Pشيماء لوكيلي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 8 إلتحاق بالزوجصابرينة حربول 15914Xمزدوجمساسة
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1202/09/20إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 21 مزدوجسبت لوداية02148Jصباح طهار

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة

المركزية

1004/09/19إقليم: إفران 28 مزدوجتيزكيت10688Sصبار حمزة

المدرسة البتدائية أناس إقليم: تاوناتم/م  أوزاي

بن مالك

606/09/17عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجصفاء أملح 02029E جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

213/02/17عمالة: الرباطالمام عليإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 39 إلتحاق بالزوجصفاء الرايس 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أيت علي إقليم: تاوناتم/م الشوقر

وبوبكر-المركز

202/09/21إقليم: صفرو 7 إلتحاق بالزوجصفاء العساوي 02420Eمزدوجعين الشكاك

عمالة: طنجة - مدرسة المجد البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  الرتبة

أصيل

106/09/17 36 إلتحاق بالزوجصفاء الكصاب 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/19إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 31 مزدوجأيت السبع لجرف02432Tصفاء ديوان

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجسيدي المخفي15606Mطارق صهيب

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  إزارة 16 مزدوجاورتزاغ15563Rطامو اضادي

202/09/21إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 مزدوجطايفة16446Aعائشة شيماء ياسين

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 مزدوجامكانسة15509Gعادل الزاوي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجامكانسة15509Gعادل المغاري

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجتافرانت15652Mعادل جندارة

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cعبد الله ناجي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bعبد الله احميداني

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 11 مزدوجواد الجمعة15813Mعبد الحد سيكوك

406/09/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 45 مزدوجمهاية03910Zعبد الله الدراز
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102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجرأس الواد15816Rعبد الله بنسليمان

304/09/19إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 21 مزدوجعين اللوح10733Rعبد الله النكادي

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 53 مزدوجالرتبة15573Bعبد الحق أغوثان

602/09/14إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 45 مولي يعقوب 02115Yعبد الحق الفرحان

)البلدية(

مزدوج

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 مزدوجسيدي المخفي15606Mعبد الحق مغريش

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 7 مزدوجسيدي العابد15440Gعبد الحكيم البوجادي

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمانإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 11 مزدوجسيدي العابد15440Gعبد الحي خلخالي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجاغوازي15519Tعبد الخلق الخلفي

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 11 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cعبد الرحمان البهلولي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  عين زمزم

داود

102/09/21إقليم: تاونات 9 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان لقراع 26054Uمزدوجأولد داود

113/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 43 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الهيداني 02158Vمزدوجعين الشقف

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 11 مزدوجاغوازي15522Wعبد الرحيم عليلو

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 17 مزدوجبوهودة15717Hعبد الصمد الشارف

1004/09/18إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 38 مزدوجبطيط04171Hعبد الصمد حبيبي

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 14 مزدوجامكانسة15509Gعبد العالي أيت الطالب

102/09/20إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  هوارة 11 سيدي يحيى بني 15604Kعبد العالي الراضي

زروال

مزدوج

106/09/17إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 23 إلتحاق بالزوجةعبد الغني حرطيط 27275Wمزدوجلمجاعرة
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206/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 35 مزدوجكلز15531Fعبد الفتاح السامري

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تاوناتم/م سد الساهلة

الدشيرة

606/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجةعبد القادر السالمي 01996U فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 مزدوجسيدي المخفي15606Mعبد القادر السعودي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 16 مزدوجعين معطوف15849Bعبد الكريم مجوطي

704/09/18إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 22 مزدوجتامشاشاط04197Lعبد الكريم محروز

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجعين عائشة15867Wعبد اللطيف العمراني

102/09/20إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف بنتهلة 02166Dمزدوجعين الشقف

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  أزور 7 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dعبد ا بوربيعة

306/09/17عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 42 مزدوجوليلي03848Gعبد ا بوعلي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  أوزايإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجتمضيت15754Yعبد المالك الحطري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 24 مزدوجرأس الواد15816Rعبد النبي عكالة

604/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 25 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xعبد النور   الخلفي

802/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجواد الجمعة15813Mعبد الوهاب ساسيوي

216/09/92إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 213 مزدوجقرية با م )البلدية(15398Lعبدالحميد الشلحي

مدرسة سيدي أحمد إقليم: تاوناتم/م  أسمل

الرهوني

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

116/09/94 213 مزدوجمرتيل )البلدية(05420Rعبدالعالي    ادحيمن

116/09/98إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  هوارة 155 مزدوجصفرو )البلدية(02264Kعبدالعالي أغلي

102/09/20إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 15 إلتحاق بالزوجةعبدالنبي بودجاجة 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

226



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 إلتحاق بالزوجةعبو عماد 15666Cمزدوجعين مديونة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراويإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 35 إلتحاق بالزوجعتيقة شيبوب 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية

806/09/17عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 35 إلتحاق بالزوجعتيقة لمسيفر 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجبني وليد15685Yعثمان البادي

104/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 25 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xعثمان الجبوري

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 38 مزدوجواد الجمعة15805Dعثمان الصفافي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجاورتزاغ15549Aعثمان باصاحبي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 مزدوجكيسان15626Jعدنان الزويرش

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م الشوقر 15 مزدوجعين عائشة15864Tعدنان المراحي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  الحركاويين

الولجة

502/09/21إقليم: تاونات 17 مزدوجلولجة15447Pعدنان بليوط

103/09/13عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 54 مزدوجمغاصيين03854Nعدنان قريشي

404/09/19إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 31 مزدوججحجوح04211Bعزالدين الودغيري

102/09/21إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثمانيإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجتافرانت15656Sعزيز العروسي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 مزدوجرأس الواد15815Pعزيز فريشي

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 21 مزدوجامكانسة15497Uعزيزي فوزية

502/09/20إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 14 مزدوجبني فراسن16643Pعصام البصري

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجسيدي العابد15444Lعصام لشهب
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المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

106/09/17إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاونات 24 إلتحاق بالزوجةعصام لفقيهات 04168Eمزدوجبطيط

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 9 إلتحاق بالزوجعطفان الجديدي 15853Fمزدوجعين عائشة

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15835Lعلمي فاطمة

706/09/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 32 إلتحاق بالزوجعلوي صباح 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجبوشابل15410Zعماد الهواري

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 مزدوجبني وليد15688Bعماد شكور

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 25 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dعمر الصوفي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 7 مزدوجاوطا بوعبان15919Cعمري توفيق

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 مزدوجاغوازي15522Wعواطف البقالي

304/09/18عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 29 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03865Aغزلن فرجلي

802/09/20إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 16 إلتحاق بالزوجغيثة سيسو 02173Lمزدوجعين الشقف

102/09/20إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 11 إلتحاق بالزوجةفؤاد البوارضي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/21إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجبوعروس15889Vفؤاد المومني

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 7 مزدوجامكانسة15505Cفاطمة  والي علمي

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 21 مزدوجتمزكانة15622Eفاطمة احسين

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  الدكان 14 مزدوجبوهودة15709Zفاطمة الدياز

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة

المركزية

202/09/20إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10688Sفاطمة الزهراء اعريوة
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502/09/21إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 10 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء السماعيلي 04114W)مزدوجاكوراي )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحجامي 15745Nمزدوجمزراوة

مجموعة مدارس أولد إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

سليم الجديدة

302/09/21عمالة: مكناس 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحفياني 27469Gمزدوجمهاية

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحناوي 15892Yمزدوجعين لكداح

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م عين مرشوش

الهادي بوطالب

802/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزويني 19540N جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م الشوقر 17 مزدوجبني سنوس15476Wفاطمة الزهراء القادية

102/09/20إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 مزدوجرباط الخير )البلدية(25591Rفاطمة الزهراء بكار

عمالة: طنجة - مدرسة المعرفة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف

أصيل

402/09/20 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بكور 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1102/09/20عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 مزدوجشرقاوة03868Dفاطمة الزهراء بوطيب

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 مزدوجواد الجمعة15813Mفاطمة الزهراء رمزي

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15840Sفاطمة الزهراء كماح

1102/09/20عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الجولنإقليم: تاوناتم/م  مساسة 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مخلص 02020V جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/17عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 43 مزدوجعين جمعة04065Tفاطمة الزهراء مصطفى

904/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 38 مزدوجالوادين02222Pفاطمة علوي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: تاوناتم/م  المكمل 30 مزدوجالرتبة15573Bفاطمة قداش

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  مشكور

البحتري 1

113/02/17عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجفاطمة كراب 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 28 إلتحاق بالزوجفتيحة الدريسي 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية
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702/09/20إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 24 مزدوجسيدي داود02200Rفتيحة الصغيري

1102/09/20عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 15 إلتحاق بالزوجفتيحة سيوريس 03868Dمزدوجشرقاوة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 26 إلتحاق بالزوجةفخر الدين الرويجل 15604K سيدي يحيى بني

زروال

مزدوج

204/09/18إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 28 إلتحاق بالزوجفدوة بلمقدم 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

المدرسة البتدائية إمام إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربي

مسلم

607/09/05عمالة: فاس 114 إلتحاق بالزوجفدوى أزمات 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  عدالة 7 مزدوجبوهودة15709Zفدوى المسرحي

104/09/19عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 18 إلتحاق بالزوجفدوى بعي 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني ام 7 مزدوجكلز15540Rفدوى زيان

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجمولي بوشتى15481Bفدوى عبيدي

المدرسة البتدائية علي إقليم: تاوناتم/م  البطيمية

الجزنائي

702/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجفدوى لمراني 24318G جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: تاوناتم/م الشوقرإقليم: تاوناتم/م  تزران 14 مزدوجمولي بوشتى15492Nفراح الشهبي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 إلتحاق بالزوجفلكي هاجر 15853Fمزدوجعين عائشة

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجاغوازي15522Wفهمي حسام

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجسيدي العابد15435Bفواز منتصر

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريمإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 مزدوجاوطا بوعبان15922Fفوزية ادريسي

404/09/19إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 31 مزدوجأيت السبع لجرف02429Pفوزية الكديوى

104/09/18إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 25 إلتحاق بالزوجفيروز بونو 16143Wمزدوجبورد
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502/09/21إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 مزدوجاوطا بوعبان15919Cقدور الطورشي

304/09/19إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 25 مزدوجبئر طم طم02407Rكرومي أسماء

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 35 مزدوجتمزكانة15622Eكمال البواشري

502/09/21إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 مزدوجبوشفاعة16605Yكمال الحطري

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cكمال الحنفي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 مزدوجمولي بوشتى15485Fكمال قريد

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجاوطا بوعبان15919Cكوثر الخديجي

202/09/21إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 7 إلتحاق بالزوجكوثر الغزال 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

604/09/19إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 13 مزدوجكيسان15630Nكوثر بكور

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 14 مزدوجواد الجمعة15813Mكوثر شرقي

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: تاوناتم/م  اولد علي

الفنيدق

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجكوثر كاكي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

606/09/17إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 42 مزدوجلعجاجرة02187Bكوثر لكريني

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 11 إلتحاق بالزوجكوثر موسى فارس 15554Fمزدوجاورتزاغ

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

الضرير

807/09/04عمالة: فاس 85 إلتحاق بالزوجلبنى   مبتسم 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

1202/09/20عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 24 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03865Aلبنى  السايح

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 11 مزدوجكيسان15626Jلبنى بوحمالة

عمر بن عبد العزيز إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

المهاية

302/09/21عمالة: مكناس 9 إلتحاق بالزوجةلحسن حبجة 21538Kمزدوجمهاية
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الصلية
جماعة التعيين

1004/09/19إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 18 مزدوجتامشاشاط19395Fلحسن خلو

204/09/18إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 23 إلتحاق بالزوجلشهب زينب 02121Eمزدوجسبع رواضي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dلغبش عبد الحي

702/09/21إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجبني فراسن16648Vلكدش  عادل

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجامكانسة15505Cلمساعف عبد الكريم

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  تزران 14 إلتحاق بالزوجلمياء  لطرش 15470Pمزدوجبني سنوس

102/09/21إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجرأس الواد15815Pلمياء الطويل

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 9 إلتحاق بالزوجلمياء المجدوبي 15734Bمزدوجاخللفة

502/09/20إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 مزدوجسيدي داود02196Lلمياء عزاوي

1002/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 21 مزدوجعين عائشة15861Pلمياء نغموش

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

بطوطة

106/09/17عمالة: فاس 30 إلتحاق بالزوجليلى اتويمي 02113W)مزدوجزواغة )المقاطعة

902/09/20عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 15 إلتحاق بالزوجليلى البكوري 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

806/09/17عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 36 إلتحاق بالزوجليلى الشهدي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 مزدوجاغوازي15522Wليلى بنسامح

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تاوناتم/م  عين مناخر

الهادي بوطالب

1002/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجليلى عروس 19540N جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

  م م أيت لحسن أوبراهيم إقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب

المركزية

902/09/20إقليم: إفران 24 مزدوجتيزكيت10684Mماجدة بويمج

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان

نفيس

1102/09/20عمالة: فاس 16 إلتحاق بالزوجمارية الساجد 02027C جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج
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الصلية
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404/09/12عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 81 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(27027Bماوية    غزيزل

م/م أيت علي إقليم: تاوناتم/م  اولد احمد

وبوبكر-المركز

204/09/12إقليم: صفرو 46 مزدوجعين الشكاك02420Eمبروك على

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 مزدوجسيدي العابد15435Bمجغيرو هدى

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 مزدوجعين عائشة15861Pمجيدة صفور

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 مزدوجمولي عبد الكريم15460Dمحسن السحاسح

602/09/20إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 24 مزدوجسبت لوداية02143Dمحسن مخفي

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

701/01/16إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاونات 18 مزدوجبني وليد15688Bمحسن منوش

المدرسة البتدائية أبي بكر إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر

الصديق

907/09/05عمالة: فاس 23 إلتحاق بالزوجةم   التيالي 02015P جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

المدرسة البتدائية المختار إقليم: تاونات

السوسي

1016/09/96عمالة: فاس 122 إلتحاق بالزوجةم   سلوي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

402/09/20إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 مزدوجامكانسة15501Yم آيت الطالب

502/09/10إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م فج النادر 8 إلتحاق بالزوجةم ا سديري 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

902/09/21إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجاورتزاغ15549Aم البراهمي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوهودة15714Eم البكوري

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجسيدي المخفي15606Mم الحايكي

602/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 11 مزدوجعين لكداح15897Dم الرائد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 25 مزدوجتافرانت15652Mم الزرهني

104/09/19عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الجولنإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 18 إلتحاق بالزوجةم السجاع 02020V جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج
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المدرسة البتدائية حليمة إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي

السعدية

304/09/18عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجةم الشجاع 02001Z فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 25 مزدوجسبت لوداية02148Jم الشدادي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجمولي عبد الكريم15466Kم الصايم

502/09/20إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 14 مزدوجبني فراسن16639Kم العسيري

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 11 مزدوجبوهودة15709Zم العللي

404/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 25 مزدوجبئر طم طم02407Rم العلمي

316/09/96عمالة: فاسالمدرسة البتدائية البكريإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 141 إلتحاق بالزوجةم العمراني 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 35 مزدوجبني وليد15679Sم العياشي

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  البابة 22 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cم الغريب

102/09/21إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 مزدوجبوعروس15889Vم الغولي

206/09/01عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: تاوناتم/م  هوارة 125 سيدي بوقنادل 26068Jم الفحصي

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أوزايإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 35 مزدوجتمضيت15754Yم اللكوط

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 11 مزدوجسيدي ام بن لحسن15835Lم المرابط

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 28 مزدوجأولد ميمون02208Zم المردة

216/09/94إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 137 إلتحاق بالزوجةم المريني 25561Hمزدوجعين الشقف

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجفناسة باب الحيط15787Jم اليحياوي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 مزدوجواد الجمعة15813Mم امين مستقيم
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المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

102/09/16إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاونات 24 إلتحاق بالزوجةم انفتاح 24486Pمزدوجلقصير

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجمولي عبد الكريم15466Kم بنزيدان

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  العنصر 6 مزدوجبني وليد15685Yم بودروج

مدرسة صلح الدين إقليم: تاوناتم/م البراطلة

اليوبي

813/02/17إقليم: مولي يعقوب 39 إلتحاق بالزوجةم بومهدي 26736Kمزدوجعين الشقف

316/09/98عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 177 مزدوجمكناس )البلدية(03967Lم تياني

402/09/20عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 15 إلتحاق بالزوجةم حليم 03898Lمزدوجواد الجديدة

302/09/20إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م أغرود 11 مزدوجامكانسة15505Cم دحمان

1002/09/20إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 20 مزدوجسبت لوداية02143Dم علمي

502/09/21إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 7 إلتحاق بالزوجةم لحرش 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

802/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجعين لكداح15894Aم مبشر

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 مزدوجلولجة15454Xم مري

م م أيت سيدي ميمون إقليم: تاوناتم/م أغرود

المركزية

202/09/20إقليم: إفران 11 مزدوجضاية عوا10693Xم مسعودي

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 مزدوجمولي عبد الكريم15466Kمداح حميد

313/02/17عمالة: مكناسالضحىإقليم: تاوناتم/م  عمارات 43 إلتحاق بالزوجةمراد الحنون 26057Xمزدوجالدخيسة

1102/09/21إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجعدرج02376Gمروان بالقاضي

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان

الشق

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجمرية السوني 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

904/09/19عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  م عابد الجابري 18 إلتحاق بالزوجمرية شيبوب 03898Lمزدوجواد الجديدة
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502/09/21إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 7 مزدوجعدرج02376Gمريم ابريبر

404/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 38 مزدوجالوادين02222Pمريم الطيبي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 إلتحاق بالزوجمريم الكزولي 15809Hمزدوجواد الجمعة

504/09/18عمالة: مكناسكرمتإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 32 مزدوجوليلي03849Hمريم بنطاهر

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 15 مزدوجعين عائشة15864Tمريم بوشعيب

1004/09/19إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م فج النادر 21 إلتحاق بالزوجمريم سامح 02130Pمزدوجسبع رواضي

1104/09/18عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: تاوناتم/م  م عابد الجابري 28 إلتحاق بالزوجمريم فني 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية

 - تمارة

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجمريم قسمي 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 مزدوجامكانسة15501Yمصطفى ابزيز

605/09/11إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 83 مزدوجسبع رواضي02133Tمصطفى المريني

1104/09/19إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 15 مزدوجسبت لوداية02143Dمصطفى داني

106/09/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  عدالة 32 مزدوجرأس الواد15822Xمصطفى سنون

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 25 مزدوجأولد داود15876Fمصطفى شلخة

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجعين معطوف15843Vمعاد بنسليمان

402/09/21إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 مزدوجدار الحمراء02384Rمعاد دادون

902/09/20إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 14 مزدوجسيدي ام بن لحسن15831Gمعايشي يوسف

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 18 مزدوجعين عائشة15864Tمعشب ابراهيم
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102/09/21إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 مزدوجسيدي العابد15435Bمعو عبد الغني

المدرسة البتدائية ابي إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى

العلء المعري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجملك البهي 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م فج النادر 25 مزدوجعين لكداح15892Yمليكة بهطاط

306/09/17إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 35 مزدوجراس تابودة02401Jمليكة خالدي

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  السمونيين

الفنيدق

904/09/19 21 إلتحاق بالزوجمنار الزريفي 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجعين لكداح15892Yمنال الزريولي

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م العزيب

السلطان مولي اسماعيل

302/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجةمنعم كاو 18646S جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 11 مزدوجاغوازي15522Wمنية أوبري

المدرسة البتدائية عوينت إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

الحجاج التانية

804/10/02عمالة: فاس 98 إلتحاق بالزوجمنية جوال 01945N)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت

السلطان مولي اسماعيل

1002/09/20عمالة: فاس 15 إلتحاق بالزوجةمنير لحرير 18646S جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

813/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 49 مزدوجمهاية03910Zمهى مسكين

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 18 مزدوجعين عائشة15864Tمونة الشاوي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م اولد جموح

داود

406/09/17إقليم: تاونات 39 مزدوجأولد داود26054Uميلود امطيط

904/09/19عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 28 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03865Aنادية الحداد

202/09/20إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 24 مزدوجعين مديونة15669Fنادية المقنوعي

602/09/21إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 16 مزدوجبني فراسن16639Kنادية عوياد

202/09/20إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: تاوناتم/م  هوارة 14 إلتحاق بالزوجنازك العمراني 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية
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902/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 14 مزدوجامكانسة15497Uنبيل الفراقشة

م/م أيت علي إقليم: تاوناتم/م  المفاتيح

وبوبكر-المركز

705/09/08إقليم: صفرو 51 مزدوجعين الشكاك02420Eنبيل بوشكرة

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15835Lنبيلة السباعي

م/م أيت علي إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان

وبوبكر-المركز

306/09/00إقليم: صفرو 77 مزدوجعين الشكاك02420Eنجاة بوسلهام

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 مزدوجاجبابرة15424Pنجوى الخلفي

404/09/19إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 25 مزدوجميكس02139Zنجوى بومقص

المدرسة البتدائية المام إقليم: تاوناتم/م فج النادر

الشافعي

204/09/19عمالة: فاس 22 إلتحاق بالزوجنجوى شهوبي 02019U جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجاغوازي15519Tنجيب أعمار

المدرسة الجماعاتية 

الولجة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاونات 28 مزدوجبني وليد15688Bنجيب الكاويج

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 سيدي يحيى بني 15603Jنجيب اليونسي

زروال

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م اولد جموح

الولجة

204/09/18إقليم: تاونات 22 مزدوجلولجة15447Pنجيب لحمياني

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  المكمل

الودكة

202/09/20إقليم: تاونات 20 مزدوجودكة26055Vنجيب مويني

902/09/21إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 17 مزدوجسيدي داود02200Rنسرين ابن الشارف

602/09/21إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 17 مزدوجبوهودة15709Zنسرين بنعمر

1002/09/20إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 24 مزدوجميكس02137Xنصيرة حديدو

202/09/21إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 7 مزدوجبرارحة16483Rنعيمة الحموشي

502/09/20إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 24 مزدوجأولد ازباير16586Cنهاد فلن
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م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م  عدالة

المركزية

302/09/20إقليم: إفران 24 مزدوجواد إفران10745Dنوال البوعزي

902/09/21إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 9 إلتحاق بالزوجنوال الحجاجي 15741Jمزدوجارغيوة

604/09/19عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م  بني ام 22 إلتحاق بالزوجنوال بنبابا 03905Uمزدوجمهاية

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 مزدوجسيدي العابد15444Lنوال شدلي

102/09/21إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15835Lنورالدين الحمدي

م م زاوية سيدي عبد إقليم: تاوناتم/م  عين لقرع

السلم المركزية

802/09/20إقليم: إفران 11 مزدوجتيزكيت10685Nنورالدين الكندري

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية

داود

904/09/19إقليم: تاونات 31 مزدوجأولد داود26054Uنورالهدى الزلكامي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تاوناتم/م  وكااسات

الولجة

502/09/21إقليم: تاونات 17 مزدوجلولجة15447Pنورة البواردي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 14 إلتحاق بالزوجنورة الرضواني 15497Uمزدوجامكانسة

102/09/21إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 مزدوجبوعروس15885Rنورة الفيللي

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 21 مزدوجارغيوة15737Eنوفل البوزيدي التيالي

م م عين الحنوش إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي

المركزية

301/01/17إقليم: إفران 25 مزدوجتيزكيت10688Sنوفل جرار

306/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 32 إلتحاق بالزوجةنوفل لزرك 15725Sمزدوجالزريزر

402/09/21إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 17 مزدوجسبت لوداية02153Pهاجر  العدوة

1002/09/20عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 24 مزدوجعين جمعة04038Nهاجر الحفظاوي

1102/09/20عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 مزدوجسيدي عبد ا الخياط03860Vهاجر الهرد

202/09/21إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 17 مزدوجتيمحضيت10723Eهاجر الوردي
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302/09/21إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجبوهودة15719Kهاني الغزواني

المدرسة البتدائية م إقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم

الغزاوي

304/09/19عمالة: فاس 21 إلتحاق بالزوجهجر القيمة 20556T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/17إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 34 إلتحاق بالزوجهجر المرابط 02129Nمزدوجسبع رواضي

1002/09/21إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 مزدوجعين معطوف15849Bهجر بوعسرية

902/09/20إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 24 مزدوجواد إفران10748Gهجر فاتحي

202/09/21إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 17 مزدوجاغزران02390Xهجر ملك

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 36 إلتحاق بالزوجهدى الرائي 15745Nمزدوجمزراوة

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: تاوناتمدرسة الداخلة

م بن احمد الحياني

816/09/99عمالة: فاس 138 مزدوجزواغة )المقاطعة(02103Kهدى كني

المدرسة البتدائية أبو بكر إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر

الصديق

202/09/14عمالة: فاس 35 إلتحاق بالزوجةهشام إسماعيلي علوي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

م/م أيت علي إقليم: تاوناتم/م  بـياضات

وبوبكر-المركز

302/09/14إقليم: صفرو 45 مزدوجعين الشكاك02420Eهشام امزيان

502/09/20إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: تاوناتم/م  البابة 24 مزدوجسكورة مداز07938Cهشام وعقيق

1006/09/06إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 63 مزدوجتيسة )البلدية(18898Rهملل معاد

204/09/19إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 26 مزدوجاغوازي15513Lهناء  بنحميمو

604/09/19إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 31 مزدوجبطيط04165Bهناء الوردي

502/09/20إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 مزدوجاخللفة15730Xهند الدحموني

702/09/20إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 24 مزدوجسبت لوداية02148Jهند المقرب

402/09/21إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 7 مزدوجمساسة15914Xوئام اليسيني
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102/09/20إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 11 مزدوجعين لكداح15897Dوحيد الزرداوي

702/09/21إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 مزدوجأولد داود15872Bوديع المكوار

502/09/20إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 24 مزدوجأولد ازباير16586Cوسام براجي

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 21 مزدوجبني وليد15688Bوسيمة الكنوني

 م/م  القاضي إقليم: تاوناتم/م  أولد صالح

عياض-المركز

902/09/20إقليم: صفرو 8 إلتحاق بالزوجوسيمة عبيد 02295Uمزدوجالعنوصر

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 7 إلتحاق بالزوجوصال المجواط 15734Bمزدوجاخللفة

502/09/20إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 24 مزدوجأولد ميمون02208Zوفاء الرامي

1013/02/17إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م  مشكور 49 مزدوجعين بوعلي02227Vوفاء العمال

502/09/20إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 مزدوجسيدي داود02196Lوفاء المردة

502/09/21إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 مزدوجفناسة باب الحيط15787Jوفاء بودنيا

702/09/20إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 15 إلتحاق بالزوجوفاء شعو 04209Zمزدوججحجوح

102/09/20إقليم: تاوناتم/م الزغاريينإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 15 إلتحاق بالزوجوفاء عابيد 15575Dمزدوجالرتبة

702/09/21إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  هوارة 7 مزدوجامكانسة15509Gياسين اوتيفي

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 مزدوجبوهودة15717Hياسين براهيمي

904/09/12إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 45 مزدوجلعجاجرة02191Fياسين بن عاشور

1102/09/21إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 مزدوجتافجيغت02286Jياسين بونواضر

1004/09/18إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 19 إلتحاق بالزوجةياسين دريوش 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 18 مزدوجلولجة15454Xياسين سرموح

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 15 مزدوجامكانسة15497Uياسين ودة

مجموعة مدارس أولد إقليم: تاوناتم/م  البطيمية

سليم الجديدة

402/09/20عمالة: مكناس 11 إلتحاق بالزوجيسارة شيماء 27469Gمزدوجمهاية

404/09/19إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 إلتحاق بالزوجيسرا طوبي 16610Dمزدوجغياتة الغربية

302/09/20إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 24 مزدوجاخللفة15728Vيسرى الخنشوفي

802/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 مزدوجبني وليد15685Yيسرى الشوييخ

804/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة توفيق الحكيمإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 28 إلتحاق بالزوجيوسرى الزرهوني 27739Aمزدوجعين الشقف

302/09/21إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 مزدوجسيدي ام بن لحسن15827Cيوسف الجبلي

302/09/20إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 11 إلتحاق بالزوجةيوسف الحاج 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

402/09/21إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثمانيإقليم: تاوناتم/م الوحدة 6 مزدوجتافرانت15656Sيوسف الشدادي

202/09/20إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 24 مزدوجعين تمكناي02355Jيوسف خالدي

902/09/21إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 7 مزدوجبوهودة15714Eيوسف خيي

502/09/21إقليم: تاوناتم/م بني مطرفإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 مزدوجسيدي العابد15442Jيوسف عدنان

913/02/17عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 53 مزدوجعين كرمة-واد الرمان04037Mيوسف كعدي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م فج النادر 15 مزدوجسيدي ام بن لحسن15835Lيونس الحماص

202/09/21إقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داودإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 6 مزدوجتمضيت15757Bيونس العوني

1004/09/19إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 15 مزدوجسبت لوداية02146Gيونس القاسمي
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902/09/20عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: تاوناتمدرسة حي المل 12 المازيغيةبوفكران )البلدية(03833Rالسعدية معنان

204/09/19عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 18 المازيغيةمكناس )البلدية(03798Cبوفتال سعاد

1102/09/21إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم/م  كلز 7 المازيغيةتافجيغت02286Jعبد الكريم الدريسي

602/09/21عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تاوناتم/م  التقدم 7 المازيغيةبوفكران )البلدية(23882Hكريم أقداف

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسي

خديجة

302/09/21إقليم: بولمان 6 المازيغيةكيكو26280Pنعيمة كرواش

504/09/18إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةباب بودير المركز 22 إلتحاق بالزوج   وهيبة  بوشفعة 16520Fمزدوجباب مرزوقة

704/09/18إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 22 مزدوجغياتة الغربية16613G  سعاد أمعوش

202/09/21إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تازةأندوف المركز 17 مزدوجاغزران02390Xأحلم منعوش

المدرسة البتدائية م إقليم: تازةاولد عامر المركز

عابد الجابري

206/09/17عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجةأحمد أزكاغ 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/21إقليم: تازةتلجدوت المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 مزدوجمغراوة16374Xآدهمي فتيحة

504/09/12إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 77 إلتحاق بالزوجأقنوش سليمة 16533Vمزدوجكلدمان

413/02/17عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 49 مزدوجعين جمعة04038Nإكرام إعلمن

المدرسة الجماعاتية إقليم: تازةسيدي بوسالم المركز

ابراهيم الروداني

1102/09/21إقليم: مولي يعقوب 17 مزدوجسيدي داود26503Gإكرام الغزواني

106/09/17عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: تازةكهف الغار المركز 35 إلتحاق بالزوجأمال الهلوي 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تازةمولي عبد ا الشريف

الطيب

1006/09/00عمالة: فاس 98 إلتحاق بالزوجأمال الهيلوش 26171Wمزدوجأولد الطيب

302/09/21إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 إلتحاق بالزوجةأنس شتوان 16356Cمزدوجأيت سغروشن

302/09/21إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجبرارحة16483Rإنصاف عشعاش
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602/09/16إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةباب مرزوقة المركز 33 إلتحاق بالزوجإيمان العومري 16534Wمزدوجكلدمان

202/09/20إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تازةالدواور المركز 14 مزدوجبوعروس15885Rأيوب حدودة

302/09/21إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 7 مزدوجبرارحة16483Rابتسام الشباب

101/01/10إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 15 مزدوجالصميعة16401Bاحمد  بورمضان

216/09/94إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةأهل بودريس المركز 201 مزدوجتازة )البلدية(16112Mاحميدو حميد

102/09/10إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةعين سعيد المركز 55 إلتحاق بالزوجادريوش فوزية 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

102/09/21إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 17 مزدوجغياتة الغربية16613Gاسمهان البراهمي

1004/09/19إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 21 مزدوجبوشفاعة16605Yاشباني جواد

106/09/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 26 إلتحاق بالزوجةاعميمر م 16619Nمزدوجغياتة الغربية

129/09/03إقليم: تازةالتطبيقيةإقليم: تازةعباس لمساعدي 58 نعماقنوش خديجة 16095U)مزدوجتازة )البلدية

904/09/19إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 21 مزدوجامسيلة16468Zاكرام الهلوي

102/09/20إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 11 إلتحاق بالزوجالبرقباوي كريمة 16606Zمزدوجبوشفاعة

216/09/94إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 189 مزدوجتازة )البلدية(16100Zالبشير بن الشيخ

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: تازةبني لنت المركز

 - تمارة

205/09/03 125 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xالتوزاني وفاء

113/02/17إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: تازةالجوزات المركز 40 إلتحاق بالزوجالحاجي إيمان 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

217/09/01إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةتلجدوت المركز 171 مزدوجتازة )البلدية(16094Tالحسان بن تاتو

306/09/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 39 مزدوجمطماطة16387Lالحسين ميراد
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906/09/01إقليم: تازةبني علي المركزإقليم: تازةابن رشد 112 مزدوجمكناسة الغربية16545Hالخبازي نادية

102/09/20إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 24 مزدوجامسيلة16468Zالديب علل

304/09/19إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةبني ام المركز 23 إلتحاق بالزوجالراشدي حفيظة 16615Jمزدوجغياتة الغربية

416/09/97إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةإحموتن المركز 185 مزدوجتازة )البلدية(26560Uالرباع عبد الكريم

804/09/19إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةباب بودير المركز 28 مزدوجباب بودير16507Sالرياني عبد العزيز

ملحقة م خربة سيدي إقليم: تازةالسبت القديم المركز

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها

504/09/19 21 إلتحاق بالزوجالسايحي فرح 26650Sمزدوجأيت عميرة

202/09/20إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 إلتحاق بالزوجالسدراتي فاطمة الزهراء 16601Uمزدوجبوحلو

603/09/13إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: تازةالسعايدة المركز 61 إلتحاق بالزوجالسلسي لبنى 10922Wمزدوجعامر السفلية

802/09/21إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uالشراط فاتن

102/09/21إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةالجالة المركز 9 إلتحاق بالزوجالشطيبي سهام 27144Dمزدوجأولد ازباير

406/09/17إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تازةكاوان المركز 23 مزدوجمكناسة الشرقية16560Zالشلح م

406/09/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 35 مزدوجأيت سغروشن16356Cالصابحي نادية

202/09/20إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: تازةظهر اللوز المركز 15 إلتحاق بالزوجالصفريوي فطيمة 04219Kمزدوجرأس اجري

904/09/18إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 25 مزدوجطايفة16442Wالصنهاجي الوهاب

116/09/93إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةجبلة المركز 195 مزدوجتازة )البلدية(26560Uالصنهاجي م

902/09/15إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 53 مزدوجامسيلة16468Zالعلوي كنزة

302/09/21إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 مزدوجالصميعة16401Bالغازي رشيدة
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304/09/19إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 21 مزدوجبني افتح16418Vالغليظ انوار

506/09/01إقليم: تازةالنورإقليم: تازةالحد القديم المركز 159 مزدوجتازة )البلدية(16106Fالفللي ابتسام

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: تازةبني مكارة المركز

السعدية

1004/09/18عمالة: فاس 25 إلتحاق بالزوجةالقندوسي عبد اللطيف 02001Z فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/01إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةالركبة المركز 153 مزدوجتازة )البلدية(18523Hالهواري يونس

116/09/94إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةكلدمان المركز 181 مزدوجتازة )البلدية(16120Wاليعكوبي عزوز

عمالة: طنجة - مدرسة الحسن بن الصديقإقليم: تازةاولد ازباير

أصيل

106/09/01 98 مزدوجبني مكادة )المقاطعة(15201Xاليوسفي م

104/09/18إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 28 مزدوجأولد ازباير16594Lامعوش  سعيد

602/09/21إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uاميمة جغال

مدرسة المفتي أبو بكر إقليم: تازةسيدي بوبكر المركز

زنيبر

405/09/03عمالة: سل 101 إلتحاق بالزوجامينة الزرهوني 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/94إقليم: تازةالنورإقليم: تازةبن طفيل 32 نعمايكن علل 16106F)مزدوجتازة )البلدية

102/09/21إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجالزراردة16410Lايوب بوعسرية

202/09/20إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 24 مزدوجالصميعة16401Bبدرالدين أوراغ

507/09/04عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: تازةوادالجمعة المركز 131 مزدوجبني يخلف01745Wبرغازي حنان

406/09/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةم/م بني حازم المركز 35 مزدوجأيت سغروشن16356Cبرغوث نجاة

613/02/17عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: تازةبني افتح المركز 40 إلتحاق بالزوجبلمغر نوال 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: تازةالعنصر المركز

بوطيب 2

206/09/17إقليم: الناضور 29 إلتحاق بالزوجبن حرود فاطمة 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تازةباب بودير المركز

الفنيدق

513/02/17 39 إلتحاق بالزوجبنيعش فرح 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية
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416/09/94إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: تازةمدرسة الزراردة 22 مزدوجمكرن10961Nبوجمعة قميشو

302/09/21إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aبوكديرة يسرى

102/09/21إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 مزدوجبني افتح16427Eبونيف ابتسام

1016/09/98إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 164 إلتحاق بالزوجةجعدور بوجمعة 16102B)مزدوجتازة )البلدية

102/09/21إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 9 إلتحاق بالزوجةجلل النمر 16142Vمزدوجأولد ازباير

1006/09/00إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 153 إلتحاق بالزوججلباوي فاطمة 16097W)مزدوجتازة )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفالنصرإقليم: تازةتلجدوت المركز 21 إلتحاق بالزوججميلة بوغنم 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

616/09/97إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 163 مزدوجتازة )البلدية(16112Mجميلة قروطي

106/09/17إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةعين بومساي المركز 30 إلتحاق بالزوجحجيبة سعدي 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

404/09/19إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 18 مزدوجبني فراسن16635Fحجيج أحمد

405/09/03إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةالتعاونية المركز 81 إلتحاق بالزوجحجيج سناء 16533Vمزدوجكلدمان

302/09/21إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 7 مزدوجالكوزات16493Bحفصة الزكموط

603/09/13إقليم: بولماناسرارنإقليم: تازةبني خلد المركز 28 إلتحاق بالزوجحفيظة زوهري 07955Wمزدوجالقصابي  ملوية

504/09/18إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 25 مزدوجأولد ازباير16590Gحفيظة نجار

204/09/18إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 22 إلتحاق بالزوجةحكيم أقشار 16619Nمزدوجغياتة الغربية

802/09/21إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 8 إلتحاق بالزوجحكيمة الضباب 16451Fمزدوجطايفة

403/09/13إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 51 إلتحاق بالزوجحكيمة النمري 16534Wمزدوجكلدمان
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المدرسة البتدائية أبي بكر إقليم: تازةبني وردان المركز

بن عمر اللمتوني

506/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجحكيمة لكحل 21176S جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: تازةالجمليلة المركز 11 إلتحاق بالزوجةحمزة النجار 11061Xمزدوجقرية بن عودة

106/09/17إقليم: تازةمدرسة وادي أمليلإقليم: تازةأهل بودريس المركز 30 إلتحاق بالزوجحنان اغليل 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

105/09/03إقليم: تازةواد المخازنإقليم: تازةظهر اللوز المركز 153 مزدوجتازة )البلدية(21825Xحنان البومعاوي

102/09/21إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 7 مزدوجالصميعة16396Wحنان الشقيرني

1004/09/19إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 15 مزدوجبرارحة16483Rحنان شبلي

مدرسة عبد الرحمن أنكاي إقليم: تازةعمر بن عبد العزيز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/87 134 طنجة المدينة 15142Hخديجة  المرابط

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: تازةبوشفاعة المركز

صالح

1105/09/11 35 مزدوجأحد بوموسى07417Lخديجة جراري

704/09/19إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: تازةمريلو المركز 15 إلتحاق بالزوجخديجة جناتي ادريسي 02418Cمزدوجعين الشكاك

1016/09/95إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: تازةالدارسة 154 مزدوجصفرو )البلدية(24316Eخديجة خضراوي

704/09/12إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةالركبة المركز 68 إلتحاق بالزوجخريش نوال 16619Nمزدوجغياتة الغربية

402/09/14إقليم: تازةمولي عبد ا الشريفإقليم: تازةوادالجمعة المركز 47 إلتحاق بالزوجةخليد أمنزو 16132J)مزدوجتاهلة )البلدية

م/م أيت علي إقليم: تازةالسبت القديم المركز

وبوبكر-المركز

613/02/17إقليم: صفرو 49 مزدوجعين الشكاك02420Eراجي ميمونة

901/01/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 27 مزدوجأولد ازباير16583Zربيعة النوالي

106/09/00إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةكلدمان المركز 161 مزدوجتازة )البلدية(16117Tرجاء لكيحل

204/09/18إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 32 مزدوجمطماطة16387Lرشيد بشار

1002/09/21إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تازةأهل مولة المركز 17 مزدوجتامشاشاط04197Lرضى الفزازي
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1002/09/21إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجاترايبة16440Uرفيق حشوشي

102/09/21إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبني فراسن16648Vرفيقة بوهشكار

706/09/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 26 مزدوجأولد ازباير16583Zزكرياء لحرار

102/09/21إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 17 مزدوجغياتة الغربية16613Gزكية البوزيدي

102/09/21إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجالربع الفوقي16630Aزينب النجار

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: تازةالزيتونة المركز

خديجة

902/09/21إقليم: بولمان 17 مزدوجكيكو26280Pزينب بوبكر

702/09/20إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تازةالدواور المركز 24 مزدوجامكانسة15497Uزينب شاكري

202/09/20إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةتلجدوت المركز 15 إلتحاق بالزوجسارة التزاني 27144Dمزدوجأولد ازباير

306/09/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 35 مزدوجأولد ازباير16583Zسعاد بوكركور

602/09/21إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةتازارين المركز 9 إلتحاق بالزوجسعيدة خطار 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

802/09/21إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 17 مزدوجبني فراسن16643Pسكينة الحرش

302/09/21إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zسكينة امحيدو

202/09/21إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 17 مزدوجبني فراسن16643Pسكينة عبابو

402/09/21إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 8 إلتحاق بالزوجسكينة قنيش 16586Cمزدوجأولد ازباير

502/09/20إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 14 مزدوجبوشفاعة16605Yسماح كعماز

202/09/20إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 24 مزدوجسبت لوداية02144Eسمية بوفصايل

102/09/21إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجبرارحة16483Rسناء الدامي
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102/09/21إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 17 مزدوجالربع الفوقي16629Zسناء بورويس

618/01/10إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةالمدرسة الجماعتية ملل 102 إلتحاق بالزوجسهام الربيعي 16529Rمزدوجباب مرزوقة

306/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: تازةالحد القديم المركز 26 إلتحاق بالزوجسهام العلوي 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

705/09/18إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةباب جنان المركز 19 مزدوجبوشفاعة16605Yسومية العياطي

1005/09/03إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 145 مزدوجكلدمان16539Bسومية الفلحي

305/09/07إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 111 إلتحاق بالزوجسومية الوردي 16533Vمزدوجكلدمان

801/01/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 33 إلتحاق بالزوجشويبة لوبنى 16568Hمزدوجبني لنث

502/09/21إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركز 7 إلتحاق بالزوجشيماء لمقدمي 16535Xمزدوجكلدمان

306/09/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 35 مزدوجبوشفاعة16602Vصابرة الناصري

302/09/21إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zصالح بوكريبات

502/09/20إقليم: الحاجبموليليإقليم: تازةأهل مولة المركز 24 مزدوجأيت ويخلفن04217Hصباح اعلكو

104/09/18إقليم: تازةالمدرسة الجماعتية مللإقليم: تازةالبرارحة المركز 25 إلتحاق بالزوجصفاء زردوني 26272Fمزدوجاكزناية الجنوبية

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: تازةالدواور المركز

وتنان

806/09/17 30 إلتحاق بالزوجطواش خديجة 04876Zمزدوجالدراركة

104/09/18إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 25 مزدوجامسيلة16476Hعادل الحسناوي

102/09/21إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 17 مزدوجاكزناية الجنوبية16168Yعبد الله البورومي

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: تازةخالد بن الوليد

 - تمارة

216/09/93 106 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xعبد الرحيم النهيري

617/09/84إقليم: تازةالدارسةإقليم: تازةالشقة المركز 199 مزدوجتازة )البلدية(16115Rعبد العزيز الصغيوري
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102/09/21إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 17 مزدوجامسيلة16476Hعبد القادر اعيوني

606/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 45 مزدوجبوحلو16601Uعبد المنعم لحريرة

402/09/20إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 14 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد الخصيم 16437Rمزدوجاترايبة

105/09/07إقليم: تازةمدرسة الزراردةإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 53 مزدوجالزراردة16141Uعبدربه لحسن

404/09/19إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 21 مزدوجطايفة16451Fعبيبو فاطمة

202/09/10عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 55 مزدوجمغاصيين03858Tعراش فتيحة

101/01/17إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةلملعب المركز 20 إلتحاق بالزوجةعزيز بوعبيد 16597Pمزدوجبوحلو

202/09/20إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 24 مزدوجامسيلة16468Zعزيز رضا الحاجي

116/09/96عمالة: الميةأمجادإقليم: تازةالمنظر الجميل 90 مزدوجعين حرودة )البلدية(27577Zعزيز ورداني

102/09/21إقليم: تازةتازارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجتازارين16378Bعزيزة مرزوك

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالدواور المركز 45 مزدوجبوحلو16601Uعساوي دنيا

302/09/14إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 26 مزدوجالصميعة16401Bعشوري عبد الرحيم

116/09/85إقليم: تازةمطماطةإقليم: تازةعين بومساي المركز 257 مزدوجمطماطة16140Tعلون بوسلهام

1016/09/99إقليم: تازةمولي الحسنإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 163 مزدوجتازة )البلدية(16096Vغزلن العيساوي

902/09/21إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةبني ام المركز 10 إلتحاق بالزوجغزلن حمراس 16142Vمزدوجأولد ازباير

905/09/11إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 28 مزدوجأيت السبع لجرف02436Xغزلن ليماني

106/09/17إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 45 مزدوجاكزناية الجنوبية16168Yفؤاد بوسكورن
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116/09/91إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةكلدمان المركز 219 مزدوجتازة )البلدية(16114Pفاتحة  رشيد

513/02/17إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: تازةباب الرملة المركز 28 إلتحاق بالزوجفاتيحة  أمهاني 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

206/09/17عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: تازةمطماطة 19 إلتحاق بالزوجفاطمة احلفي 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/19إقليم: تازةأكنولإقليم: تازةإحموتن المركز 23 إلتحاق بالزوجفاطمة ادريوش 16136N)مزدوجاكنول )البلدية

1006/09/17إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 29 مزدوجالكوزات16489Xفاطمة الحسناوي

306/09/17إقليم: صفرومدرسة المام مسلمإقليم: تازةظهر اللوز المركز 33 مزدوجرباط الخير )البلدية(02285Hفاطمة الزهراء ابشي

306/09/17إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 35 مزدوجأولد ازباير16586Cفاطمة الزهراء البوط

204/09/19إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 31 مزدوجأولد ازباير16594Lفاطمة الزهراء الحلواني

602/09/21إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 17 مزدوجالربع الفوقي16630Aفاطمة الزهراء الكواش

1002/09/20إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 11 مزدوجالربع الفوقي16630Aفاطمة الزهراء بوداس

113/02/17إقليم: الحاجبالعين الولىإقليم: تازةالميزاب المركز 27 إلتحاق بالزوجفاطمة بوروسية 04195Jمزدوجأيت يعزم

304/09/19إقليم: جرسيفأنوالإقليم: تازةواد المالح المركز 19 إلتحاق بالزوجفاطمة بيكيس 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية أبي إقليم: تازةتيزي وسلي المركز

حيان التوحيدى

902/09/20عمالة: فاس 14 إلتحاق بالزوجفاطمة خراز 02023Y جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 24 مزدوجالصميعة16404Eفاطمة خطار

213/02/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 43 مزدوجامسيلة16471Cفاطمة شلف

102/09/10إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تازةالسعايدة المركز 70 إلتحاق بالزوجفتيحة دباب 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: تازةعين بومساي المركز

 - تمارة

906/09/17 26 إلتحاق بالزوجفدوى النحلي 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية
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102/09/21إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 مزدوجاكزناية الجنوبية16168Yفدوى فكار

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: تازةاحد امسيلة المركز

كنون

606/09/17عمالة: فاس 26 إلتحاق بالزوجفرح الرياني 02012L جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةالنور 100 نعمفليو فاطمة 16120W)مزدوجتازة )البلدية

102/09/20إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 14 مزدوجاجبارنة16187Uفيصل البغوغي

504/09/19إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 20 مزدوجطايفة16442Wفيصل الهلوي

502/09/21إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 مزدوجاجبارنة16187Uقريوط إناس

213/02/17إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 43 مزدوجأهل سيدي لحسن02319Vكانون ليلى

705/09/08إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 81 إلتحاق بالزوجكريفش سعاد 16534Wمزدوجكلدمان

عمالة: طنجة -  مدرسة العيون البتدائيةإقليم: تازةالتوفيق المركز

أصيل

105/09/11 50 الشرف  مغوغة 19969Eكريمة الديوري

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةإقليم: تازةلملعب المركز

أصيل

217/02/17 33 إلتحاق بالزوجكريمة السيداسي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/20إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 15 إلتحاق بالزوجكريمة بوبشر 27144Dمزدوجأولد ازباير

502/09/21إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 17 مزدوجطايفة16442Wكريمة قدوري

202/09/21إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبني فراسن16650Xكفاح طيطو

702/09/20إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 14 مزدوجالربع الفوقي16629Zكوثر لعرج

706/09/17إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: تازةالحد القديم المركز 30 إلتحاق بالزوجلحلفي فرح 16539Bمزدوجكلدمان

104/09/18إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةالحد القديم المركز 19 إلتحاق بالزوجلشقر مونية 27144Dمزدوجأولد ازباير

104/09/18إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 38 مزدوجكلدمان16535Xلكحل فؤاد
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306/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةبني ام المركز 39 مزدوجامسيلة16471Cلكحل وسام

102/09/20إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: تازةتغزراتين المركز 15 إلتحاق بالزوجلكرمي نادية 27151Lمزدوجتادرت

105/09/03إقليم: تازةعباس لمساعديإقليم: تازةالتطبيقية 30 نعملمياء الدخساني 16105E)مزدوجتازة )البلدية

502/09/21إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 8 إلتحاق بالزوجلمياء العباسي 27144Dمزدوجأولد ازباير

413/02/17إقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكريةإقليم: تازةتغزراتين المركز 43 إلتحاق بالزوجلوبنا فلن 08774Lمزدوجانزالت لعظم

902/09/21إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 17 مزدوجامسيلة16468Zلوبنة لعرج

302/09/21إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zلوبنة ميرة

402/09/20إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةم/م بني كرامة المركز 11 إلتحاق بالزوجمجدولين عمران 16437Rمزدوجاترايبة

602/09/20إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 14 مزدوجباب بودير16511Wمحسن خلوفي

903/09/13إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: تازةبني محسن المركز 45 مزدوججحجوح04209Zم أزروال

402/09/21إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأندوف المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zم أغمير

802/09/21إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 مزدوجأيت سغروشن16356Cم البحلوسي

304/09/18إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 22 إلتحاق بالزوجةم الخلوقي 16610Dمزدوجغياتة الغربية

216/09/96عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: تازةالدارسة 98 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tم الشيط

202/09/21إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبني فراسن16650Xم العمراني

702/09/20إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 14 مزدوجبني فراسن16643Pم المقيس

502/09/21إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةخبابة المركز 17 مزدوجامسيلة16468Zم بوشيوع
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102/09/21إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zم لمرابط

306/09/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 35 مزدوجبوشفاعة16602Vمحيمدات فاطمة

504/09/19إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 18 إلتحاق بالزوجةمراد زكري 27144Dمزدوجأولد ازباير

302/09/21إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةبني ام المركز 8 إلتحاق بالزوجمريم اليوسفي 27144Dمزدوجأولد ازباير

102/09/20إقليم: تازةتاغلست المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 14 مزدوجتيزي وسلي16212Wمصطفى اليوسفي

202/09/21إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 مزدوجطايفة16446Aمصطفى بورفون

502/09/20إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 14 مزدوجاترايبة16437Rمنار الوحيد

102/09/21إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجمغراوة16363Kمنعم برعيش

402/09/21إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 مزدوجبوشفاعة16606Zمنعم حبلل

302/09/21إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zمنى العرج

104/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: تازةعين الدفالي المركز 19 إلتحاق بالزوجميقوة حليمة 01241Yمزدوجالسهول

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تازةبني وردان المركز

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجمينة نوري 01786R مولي رشيد

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: تازةإيار أحدود المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجأجدير16160Pنادية أزكريتي

213/02/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 40 إلتحاق بالزوجنبيلة اعقيرش 16619Nمزدوجغياتة الغربية

302/09/21إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 7 مزدوجطايفة16446Aنجاة البوريمي

302/09/21إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zنجاة بركيتي

102/09/21إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 مزدوجبرارحة16483Rنجوى البركة
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304/09/19إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 28 مزدوجبني افتح16418Vنجيم التامدي

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تازةعين سعيد المركز

نونبر

1006/09/17إقليم: مولي يعقوب 39 مزدوجأولد ميمون26284Uنزهة زمردح

102/09/21إقليم: بولمانتانديت30إقليم: تازةتمورغوت المركز 7 مزدوجافريطيسة08018Pنزيهة شعنان

202/09/21إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 7 مزدوجبني افتح16422Zنسرين اصويلح

316/09/99إقليم: تازةالدارسةإقليم: تازةجبلة المركز 175 مزدوجتازة )البلدية(16115Rنضيفي وفاء

104/09/18إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةالدواور المركز 28 مزدوجأولد ازباير16590Gنهيلة الفللي

902/09/21إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 17 مزدوجبوشفاعة16605Yنوال بوعيدان

المدرسة البتدائية 20 إقليم: تازةباب السبت المركز

غشت

716/09/98عمالة: فاس 157 مزدوجسايس )المقاطعة(01954Yنور الدين السعيدي

502/09/20إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 14 مزدوجاترايبة16437Rهاجر ازويتة

302/09/21إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 مزدوجبني فراسن16650Xهاجر الوقواق

116/09/98إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةالجمليلة المركز 161 مزدوجتازة )البلدية(16097Wهشام سالكة

106/09/17إقليم: تازةتايناست المركزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 26 إلتحاق بالزوجوردة ميمد 16496Eمزدوجتيناست

مجموعة مدارس أولد إقليم: تازةإحموتن المركز

سليم الجديدة

204/09/19عمالة: مكناس 21 إلتحاق بالزوجوعبي ابتسام 27469Gمزدوجمهاية

113/02/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 37 مزدوجعين قنصرة02042Uوفاء الدريسي

م م زاوية واد إفران إقليم: تازةالزيتونة المركز

المركزية

1302/09/21إقليم: إفران 7 مزدوجواد إفران10745Dياسين وكيدير

م/م القصر الصغير إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجيسرا برغازي 15305Kمزدوجالقصر الصغير

102/09/21إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةأندوف المركز 7 مزدوجاترايبة16440Uيسرى السامي
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306/09/17إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 35 مزدوجمكناسة الشرقية16549Mيوسف قرفلة

904/09/18عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: تازةبوزملن المركز 38 المازيغيةويسلن )البلدية(03831Nبسام بن عدي

102/09/20إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 14 إلتحاق بالزوجرشيدة مومني 12322T)المازيغيةسلوان )البلدية

202/09/21إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تازةتازارين المركز 7 المازيغيةبورد16143Wعبد المنعم كبير

302/09/21إقليم: تازةتيزي وسلي المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 المازيغيةتيزي وسلي16208Sنبيل الفركوكي

306/09/06إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 44 مزدوجعين بوعلي02236E المهدي صوصي علوي

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز

الجديدة

613/02/17إقليم: برشيد 22 إلتحاق بالزوج بياضة  سكينة 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

116/09/94إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز 151 مزدوجسبع رواضي02125Jأحمد الوردي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب

تيمية

916/09/99عمالة: فاس 159 مزدوجزواغة )المقاطعة(02105Mإلهام سغروشني حازم

103/09/13إقليم: بولمانتازلماطإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز 29 إلتحاق بالزوجأمنعي مامة 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

802/09/15إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابي ذر الغفاريإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 34 إلتحاق بالزوجأميمة نوم 27550Vمزدوجعين الشقف

404/09/18إقليم: الحاجبموليليإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 28 مزدوجأيت ويخلفن04217Hابتسام البورقادي

1104/09/18عمالة: مكناسبني معدانإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 28 مزدوجشرقاوة03868Dاحميدوش سهام

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز

تومرت

927/05/17عمالة: فاس 27 إلتحاق بالزوجالبطمي جوهرة 18443W جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركز 44 إلتحاق بالزوجةالحسوني هشام 02170Hمزدوجعين الشقف

المدرسة الجماعاتية 

ابراهيم الروداني

905/09/07إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: مولي يعقوب 88 مزدوججحجوح04209Zالحمزاوي  وفاء

111/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بسامإقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركز 35 نعمالزهرة رحالي 04269P)مزدوجوجدة )البلدية
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704/09/12إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 39 نعمالطاهـري هـشام 02191Fمزدوجلعجاجرة

901/01/12عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 42 مزدوجشرقاوة03873Jالعمراني أحمد

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز

البتدائية

1002/09/16عمالة: فاس 33 إلتحاق بالزوجالغازي فاطمة الزهراء 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز

المنصور الذهبي

214/02/17عمالة: فاس 43 إلتحاق بالزوجبشرى المكاوي 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز

اليوسي

104/09/18عمالة: فاس 16 إلتحاق بالزوجحنان الدقداقي 02022X جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية شمس إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ

الدين المقدسي

905/09/08عمالة: فاس 38 إلتحاق بالزوجحنان العطاري 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

مدرسة صلح الدين إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ

اليوبي

104/09/18إقليم: مولي يعقوب 26 نعمدعاء شكري 26736Kمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية حمزة إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

بن عبد المطلب

816/09/99عمالة: فاس 132 مزدوجزواغة )المقاطعة(02098Eرجــاء الـصـغـيــوري

1002/09/15عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الكنديإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 35 إلتحاق بالزوجزكية السمر 01995T فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الجاحظ البتدائيةإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز

أصيل

304/09/19 13 إلتحاق بالزوجسارة العثماني 23227W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز

ابن أبي طالب

616/09/96عمالة: فاس 62 إلتحاق بالزوجةسعيد ورداني 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

604/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة توفيق الحكيمإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 23 إلتحاق بالزوجةسفيان صيباري 27739Aمزدوجعين الشقف

م م أيت سيدي ميمون إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز

المركزية

204/09/18إقليم: إفران 13 مزدوجضاية عوا10693Xسقلي عزيزة

عمالة مقاطعات مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز

الفداء مرس 

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجسكينة الشرقاوي 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة أبو بكر اللمتوني إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 20 إلتحاق بالزوجسكينة الوردي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

604/09/19إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 21 مزدوجبئر طم طم02414Yسكينة بحمو

104/09/18إقليم: تازةالشهداء المركزإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 13 إلتحاق بالزوجسكينة بوحيلة 16154Hمزدوجأجدير
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المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

الخوارزمي

1013/02/17عمالة: فاس 34 إلتحاق بالزوجسلمون نورية 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

1016/02/17إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 43 مزدوجعين قنصرة02032Hسناء الزهر

502/09/14عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركز 44 إلتحاق بالزوجسناء معزوزي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

الخوارزمي

414/02/17عمالة: فاس 38 نعمسـهــام عــزي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

602/09/15عمالة: فاس المدرسة البتدائية شوقيإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 22 إلتحاق بالزوجةشرف الدين عكري 02028D جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 11 إلتحاق بالزوجشيماء كواني 02200Rمزدوجسيدي داود

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 12 إلتحاق بالزوجصبيحة شاستي 14934Gمزدوجسلفات

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز

الغزاوي

1104/09/18عمالة: فاس 13 إلتحاق بالزوجصفاء الوناني 20556T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 17 مزدوجبني سنوس15470Pعادل شفيع

504/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة توفيق الحكيمإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 18 إلتحاق بالزوجةعبد الجليل مغوار 27739Aمزدوجعين الشقف

1104/09/18عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 23 إلتحاق بالزوجةعبد المنعم الزعر 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

913/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 53 مولي يعقوب 02115Yعبدالعالي العلم

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

1002/09/15إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: مولي يعقوب 15 إلتحاق بالزوجةعصام الحدوشي 02173Lمزدوجعين الشقف

عمالة: الصخيرات الحزام الخضرإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

 - تمارة

915/02/17 31 إلتحاق بالزوجغزلن الكرواني 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

304/09/12إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 75 مزدوجسبع رواضي02133Tغزلن عزيز

المدرسة البتدائية أناس إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز

بن مالك

702/09/16عمالة: فاس 23 إلتحاق بالزوجغيثة  أزمي. حسني 02029E جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 20 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الخلفاوي 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

259



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

706/09/01إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 81 مزدوجعامر السفلية10924Yفاطمة الزهراء الشطيبي

506/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنخاتي 25562Jمزدوجعين الشقف

المدرسة البتدائية ايت إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز

صالح

906/09/01عمالة: فاس 37 إلتحاق بالزوجةكريم علي 02053Fمزدوجعين البيضاء

المدرسة البتدائية أبي بكر إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز

الصديق

1104/09/18عمالة: فاس 23 إلتحاق بالزوجلبنى الحنين 02015P جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 23 نعملمياء الجناتي 02121Eمزدوجسبع رواضي

404/09/18إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 28 مزدوجأيت ويخلفن04215Fلمياء هلم

104/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 18 إلتحاق بالزوجماجدة الزاهر 15889Vمزدوجبوعروس

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركز

المخازن

406/09/17عمالة: فاس 17 إلتحاق بالزوجةم الرصفي 02011K جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

517/09/90عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 171 مزدوجمكناس )البلدية(03974Uم الكوهن

المدرسة البتدائية ايت إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز

صالح

204/09/02عمالة: فاس 66 إلتحاق بالزوجةم بن  مسعود 02053Fمزدوجعين البيضاء

المدرسة البتدائية 20 إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء

غشت

617/09/84عمالة: فاس 138 مزدوجسايس )المقاطعة(01954Yمـحـمــد بــوعـجــول

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز

البتدائية

116/09/91عمالة: فاس 189 مزدوجزواغة )المقاطعة(26570Eم حميوي

201/01/10عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 31 إلتحاق بالزوجمديحة الصالحي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز

الغزاوي

1102/09/16عمالة: فاس 27 إلتحاق بالزوجمريم الرياشي 20556T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/14عمالة: فاسم الحلويإقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركز 43 إلتحاق بالزوجمريم حسناوي 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية ضيعة إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشت

بن عبدا

816/09/92عمالة: فاس 149 مزدوجسايس )المقاطعة(01957Bمصطفى صنكاح

مدرسة صلح الدين 

اليوبي

416/09/98إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: مولي يعقوب 34 نعمنادية بن قدور 24486Pمزدوجلقصير
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402/09/15إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 22 إلتحاق بالزوجنادية عبودي 02130Pمزدوجسبع رواضي

1004/09/18عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 28 مزدوجعين جمعة04038Nناهيض سكينة

402/09/10عمالة: فاسالمدرسة البتدائية الطبريإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 24 إلتحاق بالزوجةنبيل عبد الحميد 18647T جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركز

الضرير

116/09/98عمالة: فاس 67 إلتحاق بالزوجنبيلة فخرالدين 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

304/09/18إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 20 إلتحاق بالزوجنجوى الشتيوي 02130Pمزدوجسبع رواضي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

الرومي

704/09/19عمالة: فاس 11 إلتحاق بالزوجنجية كميرة 25062R جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/10إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 49 مولي يعقوب 02115Yنزهة زاهري

)البلدية(

مزدوج

406/09/17عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 16 إلتحاق بالزوجنصيرة بن جلول 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 25 إلتحاق بالزوجنصيرة دراوي 02115Y مولي يعقوب

)البلدية(

مزدوج

704/09/19عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 31 مزدوجعين جمعة04038Nنهى بنمحل

206/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاوية 22 إلتحاق بالزوجهناء يسف 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

413/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 43 إلتحاق بالزوجهند أمبيضة 02169Gمزدوجعين الشقف

104/09/19إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 11 إلتحاق بالزوجهند أمنعي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

المدرسة البتدائية علي إقليم: مولي يعقوببياضة المركز

الجزنائي

1102/09/20عمالة: فاس 12 إلتحاق بالزوجوفاء لواتي 24318G جنان الورد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

ابراهيم الروداني

102/09/20إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: مولي يعقوب 12 المازيغيةالوادين02216Hإكرام كوكان

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

المدرسة الجماعاتية إقليم: مولي يعقوب

المرس

104/09/19إقليم: بولمان 18 المازيغيةالمرس25064Tسعيد منصور

304/09/19إقليم: مولي يعقوبمدرسة بلل بن رباحإقليم: مولي يعقوبطلحة المركز 13 المازيغيةعين الشقف27154Pعزيز حركاتي
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302/09/21إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 17 المازيغيةسبع عيون )البلدية(04104Kفاطمة مومني

204/09/18إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 24 إلتحاق بالزوجفوزية بن علي 11617Bالمازيغيةاكلموس

1002/09/20إقليم: بولمانالقدسإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 14 ايموزار مرموشة 22929Xمينة تردوست

)البلدية(

المازيغية
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04

102/09/21إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةارزيكات 7 مزدوجبنمنصور10898V زينب جابر

504/09/02إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالعفايفة 53 إلتحاق بالزوجة وائيل الدوى 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

506/09/01عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 38 سيدي بوقنادل 01249Gأبوالقاسم فلوصي

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 30 مزدوجبني مالك11073Kأبية أيوب

102/09/15إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةأحمد الحنصالي 31 إلتحاق بالزوجةأحمد الخضار 10864H سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج

1002/09/21إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرةالشوافع 7 مزدوجمولي بوسلهام11139Gإخلص بلفاطر

102/09/21إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 مزدوجسيدي علل التازي11084Xأسومر وصال

103/09/03إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالسياح 76 إلتحاق بالزوجإقبلين عزيزة 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالمريجة

عبد العزيز

1002/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eإكرام درقاوي

104/09/18إقليم: القنيطرةالسعديينإقليم: القنيطرةعين تيهلي 20 سوق الربعاء 10862Fأكرم باية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةكتامة )م/ج(

عبد العزيز

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eأمال الصغير

402/09/21إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالمريجة 6 إلتحاق بالزوجأمال القزعي 10926Aمزدوجعامر السفلية

405/09/11إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 29 إلتحاق بالزوجأمال صلحي 10924Yمزدوجعامر السفلية

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: القنيطرةم/م المعاشات

 - تمارة

604/09/19 25 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eأمال كدالي

702/09/20إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 مزدوجمكرن10948Zأميمة الرزق

1006/09/01إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةالقاسميين 46 مزدوجبنمنصور10887Hأمينة المنتاكي

102/09/21إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 6 سوق الربعاء 11077Pأمينة الهاشيمي

)البلدية(

مزدوج
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102/09/21إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجلل ميمونة11147Rأمينة بلعيد

104/09/19إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: القنيطرةالمكارزة 21 إلتحاق بالزوجأمينة بوحاميدي 27275Wمزدوجلمجاعرة

202/09/19إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 14 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vأنس المسناوي

1102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 17 مزدوجالسهول01228Jأهريم سلمى

802/09/21إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 مزدوجمكرن10960Mأولحاج المهدي

مدرسة أبو هريرة إقليم: القنيطرةالعيايدة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجآيت حماد بشرى 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: القنيطرةالضريسة

الزعابلة

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجقصيبية10995Aإيزة جعبري

202/09/21عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوجإيمان حموش 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةقرية بنعودة 7 سوق الربعاء 10858Bابتسام بوزيدي

)البلدية(

مزدوج

502/09/21إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةتدانة 8 إلتحاق بالزوجابتسام دميني 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرةالمريجة 25 مزدوجمولي بوسلهام11139Gابوتراست  نعيمة

116/09/96إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 161 مزدوجمولي بوسلهام11139Gازبير عبد الغني

102/09/21إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: القنيطرةالمكارزة 17 مزدوجدار الكداري )البلدية(14688Pاسامة القادري

202/09/21إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةالضريسة 9 إلتحاق بالزوجاسماء امشتكا 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/18عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةالنجاجعة 22 مزدوجالسهول01241Yاسماء بن رحو

102/09/21إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: القنيطرةشكران 7 إلتحاق بالزوجاسية الرويفي 14790Aمزدوجسيدي ام الشلح

104/09/19إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةاحسينات 21 مزدوجبنمنصور10895Sاشراق نفيد
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405/09/07إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرة الفلح 70 إلتحاق بالزوجاشنيكة  صباح 10946Xمزدوجأولد سلمة

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 19 إلتحاق بالزوجاقبال الصبان 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

404/09/18إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةمكناسات 32 مزدوجمكرن10960Mالبيض  الخطاب

904/09/19إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةدار الحراق 15 إلتحاق بالزوجالبدوي فدوى 10901Yمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 19 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bالبرق هجر

216/09/92إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةالعكارشة 96 إلتحاق بالزوجةالبهجة بوعزة 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

306/09/01إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 37 مزدوجبنمنصور10889Kالتوري ابتسام

104/09/18إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 22 مزدوجبني مالك11073Kالحسناوي م

116/09/92إقليم: القنيطرةالحديقةإقليم: القنيطرةالسعديين 138 مزدوجالقنيطرة )البلدية(27303Bالدايلي علل

401/05/97إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالعنابسة 65 مزدوجعامر السفلية10926Aالدروقي عزيزة

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 20 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11095Jالدريسية العرجة

عمالة: طنجة -  مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: القنيطرةالقاضي عياض

أصيل

104/09/12 30 نعمالدريوش عواطيف 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/21إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 مزدوجمكرن10960Mالدقاقي خديجة

106/09/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةأولد المالكية 22 مزدوجبنمنصور10898Vالشتوي صفاء

103/09/13إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 35 مزدوجبنمنصور10898Vالشرقاوي  آسية

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة

404/09/18 28 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gالعربي م

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: القنيطرةكتامة )م/ج( 167 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05699Uالعلمي عبد الصمد
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

513/02/17إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل )م/ج(إقليم: القنيطرةالربيع 51 مزدوجالصفاصيف11306Nالغزالي سلمى

316/09/98إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: القنيطرةكتامة )م/ج( 165 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05691Kالغزواني م

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةقرية بنعودة

 - تمارة

404/09/19 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hالفقري كوثر

102/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةالعيايدة 7 سوق الربعاء 10864Hالكبيرة ايت حدو

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 مزدوجسيدي علل التازي10872Sالكويط نزهة

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةاشراردة 22 مزدوجبنمنصور10898Vالمختاري الهام

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةدار الحراق

عبد العزيز

1102/09/20عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01224Eالمرسالي  سكينة

104/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 22 مزدوجمكرن10961Nالمصروحي سومية

المركزية الدواغر بهت إقليم: القنيطرةالمريجة

جيللت

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mالمهدي الطالبي

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةالمرابطين

الزيت

704/09/18عمالة: سل 20 مزدوجالسهول01234Rالمودني نادية

المركزية الدواغر بهت إقليم: القنيطرةالفقرة

جيللت

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 45 مزدوجالصفافعة10983Mالموفوق سومية

205/09/11عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 58 إلتحاق بالزوجالناجمي هاجر 01250Hمزدوجعامر

1004/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةالكنافدة 24 مزدوجعامر26070Lالهام الشقر

102/09/20إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 22 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vالهام الزاكي

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: القنيطرةالشقاقفة

الحسني

202/09/16 38 الحي الحسني 18157Kالهام فتحي

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/90إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالبارودي 189 مزدوجمولي بوسلهام11140Hالهيثمي رشيد

102/09/20إقليم: القنيطرةمدرسة المحيطإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 مزدوجسيدي م بنمنصور10908Fالياس استيتو
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/00إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةالشقاقفة 60 إلتحاق بالزوجاليديني الدريسية 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةمكناسات

الغزولي

205/09/11عمالة: سل 45 مزدوجعامر01259Tام الخير حمدي

704/09/19إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةعين تيهلي 24 مزدوجبنمنصور10895Sامال اضادي

105/09/11إقليم: القنيطرةالسعديينإقليم: القنيطرةالمرابطين 24 سوق الربعاء 10862Fام الشويية

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالمناصرة 15 إلتحاق بالزوجامينة بوكراوي 10891Mمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةارزيكاتإقليم: القنيطرةلخضاضرة 23 مزدوجعرباوة11040Zانتصار بودية

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةالمكارزة

الزيت

902/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rاهشطار رجاء

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: القنيطرةالمرابطين

 - تمارة

714/09/01 40 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uاوصبان هشام

702/09/21إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةلل غنو 7 سوق الربعاء 10857Aايمان طويرطو

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: القنيطرةالمرينيينإقليم: القنيطرةلل غنو 7 سوق الربعاء 27121Dايمان عاطف

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: القنيطرةشكران

 - تمارة

202/09/21 10 إلتحاق بالزوجايمان لوادني 27310J)مزدوجعين العودة )البلدية

604/09/19عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: القنيطرةكتامة )م/ج( 31 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23036Nايمان مسعودي

702/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 مزدوجعامر27086Rباساين  ابتسام

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةالزعيترات

الفوارات

116/09/95عمالة: سل 70 إلتحاق بالزوجةبرقية نبيل 01260Uمزدوجعامر

804/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 15 مزدوجعامر الشمالية10935Kبسمة بن التيج

206/09/01إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةالعميميين 62 إلتحاق بالزوجةبلمدني أشرف 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةكتامة )م/ج(

عامر

202/09/21إقليم: القنيطرة 7 إلتحاق بالزوجبن المقدم منال 10957Jمزدوجمكرن
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةمشرع احضر 27 سوق الربعاء 11077Pبن طاهرة فاطمة

)البلدية(

مزدوج

302/09/15إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 38 مزدوجعامر السفلية10926Aبنجابر أمينة

109/12/11إقليم: القنيطرةالمرينيينإقليم: القنيطرةعين تيهلي 32 سوق الربعاء 27121Dبنجحى الشرقاوي

)البلدية(

مزدوج

616/09/98إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1 30 مزدوجثكنة14948Xبنعزوز بوبكر

316/09/93إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةعمار بن ياسر 146 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10821Lبنعسو سميرة

106/09/00إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرةالشتيكات 155 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10814Dبنعيادة م

104/09/19إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: القنيطرةالنجاجعة 18 إلتحاق بالزوجبهية احماحمة 14855Wمزدوجسيدي الكامل

702/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 مزدوجعامر27086Rبوتزنار  جميلة

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

اسبيطة

204/09/18عمالة: سل 22 إلتحاق بالزوجةبوجبهة وليد 01248Fمزدوجعامر

117/09/90عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةابن الخطيب 30 نعمبورغ فاطمة 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 167 مزدوجمولي بوسلهام11139Gبوسيف فيروز

602/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةاولد بسام 7 سوق الربعاء 10858Bبوطلقة  م

)البلدية(

مزدوج

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: القنيطرةلخضاضرة

بالقصر الكبير

116/09/96إقليم: العرائش 177 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05701Wبوعسرية الزهرة

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: القنيطرةم/م أنوال

صالح

416/09/93 17 مزدوجبني شكدال07607Tجمال بوطوال

104/09/18إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالشتيكات 29 مزدوجسيدي علل التازي11088Bجمال حضرية

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

 - تمارة

604/09/19 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jجمعة عبد الدائم

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةاولد عبدا

عامر

215/09/05إقليم: القنيطرة 85 مزدوجمكرن10957Jجميلة بنعيسي
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةلمناصرة 25 إلتحاق بالزوججهاد يشو 23019Vمزدوجسيدي م بنمنصور

1004/09/19إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 15 مزدوجبنمنصور10888Jجهان الشلوشي

102/09/20إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةجبل الظل 12 إلتحاق بالزوججهان قيدي 10864H سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج

404/09/02إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: القنيطرةالحريضيين 101 مزدوجالعوامرة05754Dجواد اصا لح

104/09/19إقليم: القنيطرةالمواوقةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 14 مزدوجسيدي م لحمر11134Bجواد المبروك

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةمكناسات 36 مزدوجبنمنصور10889Kجواد بوقريص

502/09/20عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةلل ميمونة 22 مزدوجعامر01254Mجيهان عاكف

513/02/17إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: القنيطرةدار الحراق 17 إلتحاق بالزوجةحسام العدلوني 05755Eمزدوجالعوامرة

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: القنيطرةالضريسة

 - تمارة

1102/09/21 17 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uحسناء بياض

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: القنيطرةالعيايدة

 - تمارة

402/09/20 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dحسناء سكوم

102/09/21إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبارإقليم: القنيطرةتدانة 7 مزدوجمولي بوسلهام11145Nحفصة حروكة

102/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةتدانة 10 إلتحاق بالزوجحفيظة  التوزاني 10864H سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج

402/09/21عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةالضريسة 9 إلتحاق بالزوجحفيظة حمدي 27575X سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

702/09/21إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vحكيمة ادويب

402/09/20إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 14 مزدوجمكرن10961Nحكيمة طويل

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 مزدوجمولي بوسلهام11144Mحمزة الفكيكي

104/09/18إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةعين تيهلي 20 مزدوجمكرن10960Mحميد كوكو
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عمالة: الصخيرات م الكغاطإقليم: القنيطرةالشقاقفة

 - تمارة

302/09/10 36 إلتحاق بالزوجحنان   بلمعطي 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة صلح الدين إقليم: القنيطرة الفلح

اليوبي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 28 إلتحاق بالزوجحنان الشويني 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةاولد بسام 14 مزدوجبنمنصور10891Mحنان المنصوري

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

 - تمارة

604/09/19 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jحنان اهريهرة

102/09/21إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالزاوية 7 مزدوجسيدي علل التازي11088Bحنان سعود

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالمريجة 7 مزدوجمولي بوسلهام11144Mحنان سنينة

102/09/21إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجمولي بوسلهام11142Kحورية لحروز

113/02/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 30 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dحيات الطالبي

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرة الفلح

الفوارات

806/09/00عمالة: سل 57 مزدوجعامر01260Uحياة برطيع

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 25 مزدوجسيدي علل التازي10872Sخالد الرملي

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: القنيطرةعين تيهلي 16 مزدوجدار بلعامري11004Kخالد العيشي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةلهيالفة

الغزولي

106/09/01عمالة: سل 36 إلتحاق بالزوجةخالدي مصطفى 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

 - تمارة

1202/09/21 7 إلتحاق بالزوجخديجة  مسعودي 27585H)مزدوجعين العودة )البلدية

402/09/21إقليم: القنيطرةمدرسة المحيطإقليم: القنيطرةالضريسة 9 إلتحاق بالزوجخديجة أيت عل 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 18 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bخديجة الحداوي

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: القنيطرةارزيكات

 - تمارة

1102/09/21 17 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pخديجة الصناغي

202/09/21إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالزاوية 7 مزدوجسيدي علل التازي10872Sخديجة حفيظ ا
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مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةالزعيترات

الفوارات

105/09/03عمالة: سل 51 مزدوجعامر01260Uخديجة رواضي

404/09/18إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: القنيطرةم/م المانة 25 مزدوجعامر السفلية10927Bخراب عبد الفتاح

101/01/17عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 22 إلتحاق بالزوجخولة أعواس 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة

602/09/20 14 إلتحاق بالزوجخولة الشرفي 26814Vمزدوجصباح

1102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةكتامة )م/ج( 17 مزدوجالسهول01228Jخولة الغماري

702/09/21إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 17 مزدوجبنمنصور10898Vدلل بوشنافة

المركزية الدواغر بهت إقليم: القنيطرةم,م اولد ام

جيللت

104/09/19إقليم: سيدي سليمان 15 مزدوجالصفافعة10983Mدنيا هرود

616/09/98إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالعيايدة 141 مزدوجأولد سلمة10946Xربيع الشنوني

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 مزدوجمولي بوسلهام11144Mربيعة ابوتراست

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: القنيطرةالركابي 15 مزدوجقصيبية10992Xربيعة لمين

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرةالكنافدة

 - تمارة

504/09/19 26 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hرجاء النهيري

116/09/98إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةمدرسة عين عريس 86 إلتحاق بالزوجرجاء بويي 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

202/09/21عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 9 إلتحاق بالزوجرجاء مزاري 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

416/09/93إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةاولد عطية 126 إلتحاق بالزوجةرشيد طويل 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

202/09/20إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةالغوالمة 12 إلتحاق بالزوجرشيدة كماخ 10925Zمزدوجعامر السفلية

105/09/11إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةالحي الداري 40 مزدوجبني مالك11073Kزراد انوار

702/09/14إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاشراردة 31 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bزين العابدين عمري

271



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 
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102/09/21إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجبنمنصور10888Jزينب اجعارن

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةالشوافع

الغزولي

302/09/21عمالة: سل 8 إلتحاق بالزوجزينب الحمداوي 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: القنيطرةارزيكات

 - تمارة

702/09/21 17 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uزينب حفصة

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 28 مزدوجبنمنصور10889Kزينب حنان

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةالمكارزة

الزيت

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rزينب خالد

702/09/21إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجمولي بوسلهام11140Hزينب رضوان

302/09/20إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالعنابسة 15 إلتحاق بالزوجزينب نتشيكي 10888Jمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة 25 مزدوجبنمنصور10898Vسارة الدحماني

204/09/19إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةم/م المانة 18 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vسارة الرشادي

102/09/21إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجبنمنصور10901Yسارة العلوي

202/09/15إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةابراهيم الروداني 40 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bسارة المغاري

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: القنيطرةاولد رافع

 - تمارة

413/02/17 46 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wسارة بنمزيان

202/09/20إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالركابي 10 مزدوجبنمنصور10898Vسارة بوعصى

مجموعة مدارس م إقليم: القنيطرةأولد زيار

مزيان بلفقيه

302/09/20إقليم: وزان 14 إلتحاق بالزوجسارة شبابة 14989Sمزدوجمصمودة

302/09/21إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالشوافع 7 مزدوجبنمنصور10891Mسارة نويصر

202/09/21إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةالعنابسة 17 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vسارة واعمي

613/02/17إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةلهيالفة 31 إلتحاق بالزوجسعاد البوزكراوي 10954Fمزدوجمكرن
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الصلية
جماعة التعيين

102/09/21عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةلل ميمونة 7 إلتحاق بالزوجسعاد المساوي 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

1004/09/19عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةالكنافدة 24 مزدوجعامر21512Gسعاد بنحدوش

119/09/02إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالشقاقفة 38 مزدوجمكرن10960Mسعد بغور

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالشوافع

عبد العزيز

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eسعد شمامي

مدرسة مولي علي إقليم: القنيطرةارزيكات

بوغالب

616/09/92إقليم: العرائش 149 مزدوجالقصر الكبير )البلدية(05695Pسعيد بتسلي

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالعيايدة

الشافي

304/09/18عمالة: سل 35 مزدوجالسهول01221Bسعيدة دكانة

102/09/21إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةشكران 17 مزدوجسيدي علل التازي11088Bسعيدة زاكوري

102/09/21إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة 7 إلتحاق بالزوجسعيدة لكريم 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

102/09/21إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 مزدوجلل ميمونة11147Rسفيان الخبزة

204/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةاشراردة 14 مزدوجبنمنصور10898Vسفيان زغاد

402/09/20إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةاحسينات 11 مزدوجمكرن10960Mسكينة أولحاج

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة

502/09/21 8 إلتحاق بالزوجسكينة الساخي 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

1102/09/21عمالة: سلعين خشبة )م/ج(إقليم: القنيطرةلل غنو 17 مزدوجالسهول27307Fسكينة بوزرود

104/09/18إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةاشراردة 13 إلتحاق بالزوجسكينة خاتم 10954Fمزدوجمكرن

104/09/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةاشراردة 22 مزدوجبنمنصور10898Vسكينة عكراش

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 21 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bسلمان الودادي

102/09/21إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةشكران 7 مزدوجبنمنصور10898Vسلمى  الطاهري
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102/09/21إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةالشوافع 17 مزدوجبنمنصور10887Hسلمى احميمك

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 17 مزدوجمولي بوسلهام11144Mسلمى الحرش

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: القنيطرةالمرينيين

 - تمارة

1202/09/20 21 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pسلمى الزبيري

402/09/21عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: القنيطرةالمريجة 7 إلتحاق بالزوجسلمى باسو 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

حسان بن ثابت -اولد إقليم: القنيطرةالمنفلوطي

عامر

113/02/17إقليم: القنيطرة 33 مزدوجمكرن10957Jسلوى القراب

202/09/21إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةالربيع 10 إلتحاق بالزوجسلوى تيجي 10960Mمزدوجمكرن

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةأولد المجذوب

عزوز

1102/09/20عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01233Pسلوى كرمزي

702/09/21عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: القنيطرةالعنابسة 9 إلتحاق بالزوجسليمة الشهب 01159J باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: القنيطرةاولد بسام

 - تمارة

1002/09/20 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uسميحة العزري

306/09/01إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالعفايفة 113 إلتحاق بالزوجسميحة حماني 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات فاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالشوافع

 - تمارة

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجسميرة قصار 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/21عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةالربيع 7 إلتحاق بالزوجسميرة واسلمي 27575X سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالمناصرة 23 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bسناء  قوبيس

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: القنيطرةأولد زيار

عوف

602/09/21عمالة: سل 10 إلتحاق بالزوجسناء الشرقاوي 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

 - تمارة

1202/09/21 8 إلتحاق بالزوجسناء بشار 27584G)مزدوجعين العودة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالمرابطين 18 مزدوجمولي بوسلهام11144Mسهام الزرك

402/09/21إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةشكران 17 مزدوجمكرن10960Mسوكينة ابوطيب
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813/02/17إقليم: العرائشمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: القنيطرةارزيكات 38 إلتحاق بالزوجةسي م الجليلي 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

414/09/01عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 45 مزدوجعامر26070Lسيف الدين مزوار

104/09/19إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 15 مزدوجقرية بن عودة11061Xشافي احمد

المدرسة البتدائية المام إقليم: القنيطرةحليمة السعدية

الشافعي

302/09/21إقليم: برشيد 6 إلتحاق بالزوجشرف وهبي 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

102/09/21إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالزاوية 7 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11094Hشيماء السلماوي

504/09/18إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: القنيطرةالنجاجعة 32 مزدوجعامر السفلية10927Bشيماء حسيني

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: القنيطرةارزيكات

 - تمارة

302/09/21 17 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pشيماء مستنير

202/09/21إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة 9 إلتحاق بالزوجصباح فخار 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةحرث تدانة

الزيت

302/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rصفاء تويجر

102/09/21إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجلل ميمونة11147Rصفاء حمتامي

113/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 27 مزدوجبنمنصور10902Zصفاء عوريش

104/09/19إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: القنيطرةالزعيترات 25 مزدوجسيدي الكامل14852Tصفاء لخضر

202/09/20إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةالركابي 6 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vضريبي  خديجة

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: القنيطرةتدانة

السلطان

1102/09/20عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01240Xطارق عبلة

402/09/21عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: القنيطرةشكران 9 إلتحاق بالزوجعائشة الذهبي 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

102/09/20عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةالشوافع 14 إلتحاق بالزوجعائشة حمداني 26068J سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 7 مزدوجسيدي م لحمر11127Uعائشة خلفي
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216/09/99إقليم: القنيطرةملحقة السيدة زينبإقليم: القنيطرةالحي الداري 80 سوق الربعاء 10856Zعائشة زروك

)البلدية(

مزدوج

816/09/96إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالشتيكات 103 إلتحاق بالزوجةعادل العربي 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

802/09/10إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 38 إلتحاق بالزوجعباسي امال 10944Vمزدوجأولد سلمة

216/09/99إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1إقليم: القنيطرةالمكارزة 157 مزدوجسيدي الطيبي10909Gعبد الله ادريدك

602/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةامحاميد بويب 17 سوق الربعاء 10864Hعبد الحق بنويجم

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: القنيطرة مدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 66 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز ألنثي 10943Uمزدوجأولد سلمة

102/09/20إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 مزدوجلل ميمونة11150Uعبد الغني كرمة

917/09/90عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةطارق بن زياد 52 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lعبد الغني كنيسات

304/09/02عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 66 سيدي بوقنادل 01247Eعبد الكريم عمراوي

)البلدية(

مزدوج

221/09/83إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 138 إلتحاق بالزوجةعبد ا مجوط 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة 7 مزدوجمولي بوسلهام11144Mعبلة الحرتيتي

116/09/96إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 64 إلتحاق بالزوجةعزيز الحيمري 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: القنيطرةم عابد الجابري

 - تمارة

502/09/15 10 إلتحاق بالزوجةعزيز ايت بوكايو 27436W)مزدوجعين العودة )البلدية

304/09/18عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 22 مزدوجعامر27086Rعصام النطوح

102/09/21إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vعفاف مشاش

102/09/21إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة 7 مزدوجمولي بوسلهام11144Mعلء الدين بوكطب

106/09/01إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالبارودي 62 مزدوجعرباوة11037Wعلل الحسيني
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113/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةاحسينات 27 مزدوجبنمنصور10898Vعمالكي  رشيد

1005/09/11إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 28 مزدوجمكرن10948Zعمر المرضي

216/09/96إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالهماسيس 95 إلتحاق بالزوجةعمي عبد الرزاق 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

302/09/20إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةدار الحراق 14 مزدوجبنمنصور10898Vعنزار  كوثر

204/09/18إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةم/م المانة 25 مزدوجمكرن10961Nغربي عادل

1102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالشوافع 17 مزدوجالسهول01228Jغزلن عماري

402/09/21إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةالعيايدة 17 مزدوجبنمنصور10902Zغيثة فريحة

402/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةشكران 18 إلتحاق بالزوجفاتحة زايدي 10924Yمزدوجعامر السفلية

عمالة: الصخيرات عين الحياةإقليم: القنيطرةالفقرة

 - تمارة

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة أجبير 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

304/09/19عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 15 إلتحاق بالزوجفاطمة أعراب 27575X سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالركابي 19 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bفاطمة أموضروك

702/09/20عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 22 مزدوجالسهول01228Jفاطمة آيت م

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدويةإقليم: القنيطرةالمرينيين

 - تمارة

213/02/17 26 مزدوجصباح26814Vفاطمة الزهراء البوهالي

202/09/16عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 38 سيدي بوقنادل 01252Kفاطمة الزهراء الزحتي

)البلدية(

مزدوج

204/09/18عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةالمريجة 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء السطي 01252K سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

602/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 17 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الكارتي 10924Yمزدوجعامر السفلية

202/09/20إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيماني 11 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المغاري 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور
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419/09/05إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرإقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 70 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اليزيدي 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية

 - تمارة

904/09/18 30 مزدوجأم عزة01359Bفاطمة الزهراء بنرحمون

102/09/21إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةلل غنو 7 سوق الربعاء 10864Hفاطمة الزهراء بولفراخ

)البلدية(

مزدوج

207/09/04إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالركابي 58 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حرشة 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: القنيطرةالشوافع

 - تمارة

802/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء عريبة 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/21إقليم: القنيطرةم.م اولد مصباح لكبارإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 16 مزدوجبحارة أولد عياد11118Jفاطمة الزهرة أومشضان

113/02/17إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 33 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الفنتاوي 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/21إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالعنابسة 17 مزدوجسيدي علل التازي10872Sفاطمة القبائلي

302/09/21عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بغروس 01249G سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

502/09/21عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: القنيطرةالشوافع 8 إلتحاق بالزوجفاطمة حاجين 01160K باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةالمواوقة

بولعجول

304/09/18عمالة: سل 25 مزدوجعامر01257Rفاطمة نجو

802/09/21إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجبنمنصور10891Mفاطنة الرحيوي

113/02/17عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 40 سيدي بوقنادل 01249Gفتيحة العمري

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: القنيطرةالفقرة

 - تمارة

502/09/21 9 إلتحاق بالزوجفتيحة بوكضار 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

402/09/20إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةاحسينات 10 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vفدوى ازعيم

102/09/14إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالقاسميين 25 مزدوجسيدي علل التازي11088Bفرحات أيت عيسى

105/09/07إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةالشوافع 93 مزدوجمكرن10954Fفريخ ام
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102/09/21إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجسيدي علل التازي10872Sفوزية الصغير

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: القنيطرةتدانة

 - تمارة

502/09/20 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uقباش سمير

202/09/10إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةم/م أنوال 28 إلتحاق بالزوجقراط منال 10925Zمزدوجعامر السفلية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةمكناسات

الغزولي

205/09/11عمالة: سل 45 مزدوجعامر01259Tكريم حماو

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: القنيطرةالمريجة

 - تمارة

702/09/21 9 إلتحاق بالزوجكريمة الزياني فخار 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

102/09/21إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 إلتحاق بالزوجكنزة  ابحير 03451Aمزدوجالتوامة

302/09/15إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةمولي بوسلهام 24 مزدوجبنمنصور10888Jكوثر اعبيدة

إقليم: فحص - م/م حسانة البتدائيةإقليم: القنيطرةم.م اولد النفخة

انجرة

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجكوثر الدريسي 15306Lمزدوجالقصر الصغير

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالركابي 29 مزدوجبنمنصور10888Jكوثر بلقوق

702/09/21إقليم: القنيطرةمدرسة المحيطإقليم: القنيطرةلل غنو 7 مزدوجسيدي م بنمنصور10908Fكوثر بن زايد

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةالغوالمة

عزوز

802/09/20عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01233Pكوثر بنشكري

102/09/09إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 61 إلتحاق بالزوجلبنى  رضوان 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

702/09/20عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 22 مزدوجالسهول01228Jلبنى اوشنان

202/09/20إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةاحسينات 10 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vلحمر  ربيعة

606/09/00إقليم: القنيطرةمولي الحسن الولإقليم: القنيطرةالركابي 114 إلتحاق بالزوجلطيفة الخباز 10815E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

802/09/21عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: القنيطرةتدانة 10 إلتحاق بالزوجللإلهام الدريسي 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: القنيطرةالعنابسة 17 إلتحاق بالزوجلمياء المهيدي 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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402/10/02إقليم: القنيطرة مدرسة أبي تمامإقليم: القنيطرةالركابي 65 إلتحاق بالزوجلمياء الناصري 10943Uمزدوجأولد سلمة

204/09/18إقليم: القنيطرةم.م لكفيفاتإقليم: القنيطرةاشراردة 24 إلتحاق بالزوجلمياء رمضان 10954Fمزدوجمكرن

101/09/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةالحاج منصور 25 إلتحاق بالزوجلوبنى اليوبي 10889Kمزدوجبنمنصور

102/09/20إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةأولد زيار 14 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vليلى الدريوش

1002/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالمريجة 17 مزدوجالسهول01228Jليلى الشاعر

305/09/07إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةالربيع 85 إلتحاق بالزوجليلى الفللي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةارزيكات

الزيت

702/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rليلى ايت خوي رحوا

104/09/19إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: القنيطرةالقاسميين 15 مزدوجارميلت14860Bمحسن مويسى

505/09/07عمالة: الميةالفتحإقليم: القنيطرةالحي الداري 30 سيدي موسى 26369Lمحسين الهواني

المجدوب

مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: القنيطرةلل غنو 31 مزدوجسيدي عبد الرزاق11504Dم التاجي

102/09/21إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 مزدوجبنمنصور10898Vم الدحماني

116/09/94إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 135 سوق الربعاء 06803Uم العروي

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 35 سوق الربعاء 06803Uم القاسمي

)البلدية(

مزدوج

202/09/16إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: القنيطرةارزيكات 29 إلتحاق بالزوجةم الكواد 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 مزدوجلل ميمونة11150Uم ايت اوعدي

404/09/12عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةم/م أنوال 33 سيدي بوقنادل 01249Gم بورزى

)البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةلخضاضرة 123 مزدوجعرباوة11039Yم بوكتيفات
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217/09/84إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةالضريسة 271 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10822Mم جوهري

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةعبد المومن بن علي

القديم

816/09/99عمالة: سل 22 مزدوجالسهول01226Gمحي الدين مطيع

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةالعنابسة

 - تمارة

202/09/20 24 مزدوجأم عزة01361Dمراد العلفي

104/09/19إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 18 مزدوجبنمنصور10889Kمروة غريس

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةالربيع

الزيت

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rمريم اسيس

902/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةالفقرة 24 مزدوجعامر27086Rمريم اكصيبي

204/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةالربيع 25 مزدوجسيدي علل التازي11085Yمريم البلوطي

813/02/17عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: القنيطرةالعفايفة 31 إلتحاق بالزوجمريم القريش 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

916/09/94عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةطارق بن زياد 52 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lمريم الكريضة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالبغايلية

عبد العزيز

1104/09/18عمالة: سل 29 مزدوجالسهول01224Eمريم باكي

502/09/21عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: القنيطرةالعيايدة 9 إلتحاق بالزوجمريم ترينك 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالفقرة 21 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bمريم جريدي

704/09/19إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: القنيطرةالشقاقفة 28 مزدوجعامر السفلية10927Bمريم دوادة

102/09/14عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةأحمد الحنصالي 30 نعممريم زنوحي 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

1007/09/05إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالربيع 85 إلتحاق بالزوجمريم كربال 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

813/02/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 27 مزدوجعامر01254Mمريم مكاوي

113/02/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 40 مزدوجسيدي م بنمنصور10906Dمسكوري  ابتسام

281



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةتدانة 17 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vمصطفى البلوقي

116/09/94إقليم: القنيطرةالشريف الدريسيإقليم: القنيطرةاولد عبدا 141 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10824Pمعزوز مصطفى

116/09/85إقليم: القنيطرةملحقة السيدة زينبإقليم: القنيطرةالحي الداري 168 سوق الربعاء 10856Zمنوال خديجة

)البلدية(

مزدوج

202/09/16إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 18 مزدوجبنمنصور10889Kمنى عبوش

502/09/16إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 22 إلتحاق بالزوجمنى علمي مروني 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

202/09/21عمالة: سلمدرسة ابي عنان المرينيإقليم: القنيطرةكتامة )م/ج( 7 إلتحاق بالزوجمونة بوحجا 01182J)مزدوجتابريكت )المقاطعة

1016/09/98إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةشكران 77 إلتحاق بالزوجةميمون الزرعي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةم.م دكاكلة 159 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10823Nميميس سعيد

402/09/21إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: القنيطرةالعيايدة 17 مزدوجعامر السفلية10927Bمينة التجي

404/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 28 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bنادية اليوبي

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 29 مزدوجبحارة أولد عياد11109Zنادية اوشبو

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةالنجاجعة 18 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bنادية بوشكي

201/01/10إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: القنيطرةاشراردة 35 مزدوجبومعيز10976Eناضيم نادية

1006/09/00إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 69 إلتحاق بالزوجنجاة الفالحي 10823N)مزدوجالقنيطرة )البلدية

902/09/14عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج( 17 إلتحاق بالزوجنجوى الحصايري 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/21إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 مزدوجسيدي م بنمنصور23019Vندى بورمطان

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالشوافع

عبد العزيز

1302/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eنزهة العلوي
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113/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 43 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bنسرين البرق

402/09/21عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 9 إلتحاق بالزوجنعيمة الساخي 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةحرث تدانة

الزيت

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rنعيمة بن الخضر

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: القنيطرةدار الحراق

 - تمارة

702/09/20 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uنعينيعة رانية

مجموعة مدارس فدان إقليم: القنيطرةحرث تدانة

الزيت

1202/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01234Rنهيلة أوعيني

116/09/99إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: القنيطرةارزيكات 98 إلتحاق بالزوجنوال العلوط 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

502/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةالغوالمة 13 إلتحاق بالزوجنوال عبد الصداق 10924Yمزدوجعامر السفلية

1102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 17 مزدوجالسهول01228Jنور إدالهكار

216/09/99إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرةم.م لكفيفات 101 إلتحاق بالزوجنورة موكري 20999Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/17إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيماني 15 مزدوجبحارة أولد عياد11117Hهشام المراني

216/09/98عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: القنيطرةم,م اولد ام 73 سيدي بوقنادل 27575Xهشام حمودات

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: القنيطرةارزيكاتإقليم: القنيطرةلخضاضرة 33 مزدوجعرباوة11040Zهناء النقابي

1004/09/18إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 28 إلتحاق بالزوجهند الخضر 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

بولعجول

204/09/18عمالة: سل 25 مزدوجعامر01257Rهند لودي

202/09/20إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: القنيطرةالضريسة 24 مزدوجسيدي عبد الرزاق11497Wوجدان بوراس

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

عبد العزيز

1102/09/20عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01224Eوفاء ازراولي

204/09/19إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةالقاسميين 15 مزدوجبنمنصور10889Kوفاء اضار
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المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةلل ميمونة

عزوز

802/09/21عمالة: سل 16 مزدوجالسهول01233Pوفاء دادسي

104/09/12إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالقاسميين 19 مزدوجسيدي علل التازي11088Bياسر العمراني

417/09/84إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةالبغايلية 153 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10818Hيطو أغريب

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةاولد بسام 21 مزدوجعامر الشمالية10935Kيوسف السقيفي

802/09/20عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الخميساتاجغيدرات 11 إلتحاق بالزوجأحلم بتشرافين 01159J باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتايت الصغير 7 إلتحاق بالزوجإخلص بلمجدوب 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

302/09/09إقليم: الخميساتالسمارةإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة 24 إلتحاق بالزوجأسماء صادق 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

602/09/21إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 إلتحاق بالزوجأغبالو فدوى 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

802/09/20إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتابن الهيثم 14 مزدوجأيت  إيكو11350Lأميمة كبير

102/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتايت الصغير 14 مزدوجمقام الطلبة11491Pابا لحسن فاطمة الزهراء

502/09/21إقليم: الخميساتبوقشمير )م/ج(إقليم: الخميساتصيبارة 6 مزدوجبوقشمير11365Cادريس أجردي

602/09/21إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 7 مزدوجازحيليكة11468Pادريس الحديوي

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: الخميساتابن رشد

 - تمارة

113/02/17 33 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jادريس الرحماوي

721/02/17عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الخميساتالتعاونية 31 إلتحاق بالزوجةالحسين المرزوق 03917Gمزدوجمجاط

516/09/92إقليم: القنيطرةأولد اوجيه1إقليم: الخميساتالمسيديرة 187 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10803Sالحسين طاهيري

104/09/19إقليم: الخميساتالنهظةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 18 إلتحاق بالزوجالسعدية حصيدة 11226B)مزدوجالرماني )البلدية

عمالة: الصخيرات الرويضاتإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج(

 - تمارة

902/09/20 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01365Hالشلح فاطمة الزهراء
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302/09/21إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 مزدوجمقام الطلبة11485Hالعدلوي جليلة

عمالة: الصخيرات الوحدةإقليم: الخميساتالثكنة

 - تمارة

116/09/94 96 إلتحاق بالزوجةالعربي جراري 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

402/09/14إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: الخميساتابن الهيثم 23 مزدوجتاسيفت06310Hالعمراوي مولي المصطفى

102/09/21إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتابن رشد 17 مزدوجسيدي عبد الرزاق11504Dالعوامرة رجاء

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: الخميساتابن رشد

 - تمارة

502/09/14 42 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jالكبير بندان

402/09/21إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 مزدوجالكنزرة11295Bالكعكوع كوثر

402/09/21إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتبني زوليت 7 عين جوهرة-سيدي 11530Gالمنتصر أحمد

بوخلخال

مزدوج

602/09/21إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: الخميساتالعرفان 7 مزدوجمجمع الطلبة11281Lالمهدي بوعويش

402/09/21إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 6 عين جوهرة-سيدي 11530Gالنشاط كريم

بوخلخال

مزدوج

713/02/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتايت حمو قسو 28 إلتحاق بالزوجامعي ليلى 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

402/09/21إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتالعقاد 7 عين جوهرة-سيدي 11530Gامين ذهيبي

بوخلخال

مزدوج

402/09/20إقليم: الخميساتايت يحيى الحرشةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 14 مزدوجتيداس11396Lايطو عللي

113/02/17إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة 27 عين جوهرة-سيدي 11533Kايمان  شنة

بوخلخال

مزدوج

102/09/21إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتالتجارب 7 مزدوجأيت  إيكو11350Lبدر اخلف

عمالة: الصخيرات المام عليإقليم: الخميساتلعظم

 - تمارة

206/09/06 86 إلتحاق بالزوجبهيجة هادر 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتالزويجةإقليم: الخميساتايت فزاز 183 مزدوجخميس سيدي يحيى11545Yبوجعبوط عبد اللطيف

1005/09/03إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتالقاضي عياض 40 نعمبولهري ادريس 22124Xمزدوجأيت يدين
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913/09/01إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتايت بوبكر 86 نعمإلتحاق بالزوجبومنديل تورية 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

102/09/21إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتالعرفان 17 مزدوجأيت ميمون11256Jتوفيق أيت حدو

116/09/95عمالة: مكناسابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتبوقشمير )م/ج( 157 مزدوجمكناس )البلدية(03815Wجعفر العلمي الحسني

404/09/18إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 25 مزدوجمجمع الطلبة11281Lجلن ركيبي

202/09/21إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتالعقاد 7 مزدوجأيت ميمون11253Fجهاد جلولي

302/09/21إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجأيت سيبرن11247Zحبودان رضا

602/09/20إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: الخميساتايت الصغير 14 مزدوجمجمع الطلبة11281Lحبيبة الكاوي

805/09/17إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتتارميلت )م/ج( 45 مزدوجخميس سيدي يحيى11550Dحرشي م

102/09/21إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 8 إلتحاق بالزوجةحسن جدو 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

106/09/01إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 56 إلتحاق بالزوجةحسن قدي 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

104/09/19إقليم: الخميساتالخوارزميإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 31 مزدوجالرماني )البلدية(22120Tحسن مرات

106/09/01عمالة: الرباطالملإقليم: الخميساتمريم العذراء 45 إلتحاق بالزوجحسناء ءاهنش 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: الخميساتابن رشد

 - تمارة

304/09/18 20 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kحسناء الرحماوي

102/09/21إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتسد القنصرة 7 مزدوجالكنزرة11292Yحسناء شعران

102/09/20إقليم: الخميساتابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتالتجارب 14 إلتحاق بالزوجحسناء عثماني 11239Rمزدوجأولماس

125/11/08إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتايت زباير 35 مزدوجحودران11343Dحفيظة رقباش

402/09/20عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: الخميساتظهر النخلة 12 إلتحاق بالزوجحليمية لغنيمي 01241Yمزدوجالسهول
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202/09/21إقليم: الخميساتايت يحيى الحرشةإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجتيداس11396Lحماس أيوب

102/09/20إقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركزإقليم: الخميساتبوقشمير )م/ج( 11 إلتحاق بالزوجةحميد باعمار 11478Aمزدوجازحيليكة

916/09/95إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: الخميساتسعد بن معاد 118 مزدوجكلميم )البلدية(19699Lخديجة ايت غانم

304/09/18عمالة: سلالبحيرةإقليم: الخميساتالسلم 22 مزدوجعامر27086Rخديجة ناجد

المدرسة البتدائية أبو إقليم: الخميساتالعقاد

هريرة

204/09/18إقليم: برشيد 22 إلتحاق بالزوجخربوش مريم 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 عين جوهرة-سيدي 11530Gخلوقي مريم

بوخلخال

مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 18 مزدوجسيدي عبد الرزاق11504Dدرداك اشرف

416/09/89عمالة: سلمدرسة بدرإقليم: الخميساتحليمة السعدية 136 إلتحاق بالزوجدروس يامنة 01188R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةالمناصرةإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 22 إلتحاق بالزوجدنيا ياسين 10881Bمزدوجمناصرة

504/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 38 سيدي بوقنادل 01249Gربيعة  الحمزاوي

)البلدية(

مزدوج

1004/09/18إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل )م/ج(إقليم: الخميساتالبحتري 19 مزدوجالصفاصيف11306Nربيعة الحمداوي

104/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 14 عين جوهرة-سيدي 11533Kرجاء بنيحي

بوخلخال

مزدوج

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: الخميساتالتجارب

 - تمارة

314/09/01 93 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gرشدي حميد

902/09/20إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالمسيديرة 24 مزدوجالكنزرة11289Vرشيد احمدان

عمالة: الصخيرات زليخة نصريإقليم: الخميساتابن الهيثم

 - تمارة

104/09/19 31 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eرشيد الحجاجي

208/09/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتسيدي لحسن 19 مزدوجسيدي عبد الرزاق11502Bزكرياء شوقي

108/02/17إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتبئر انزران 40 مزدوجأيت بلقاسم11538Rسارة اسبيطة
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702/09/21إقليم: الخميساتعلل الفاسيإقليم: الخميساتاحمد لبلج 6 مزدوجعين السبيت11461Gسعاد مسعاد

مدرسة معاذ بن جبل إقليم: الخميساتالرشيدية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/19 18 إلتحاق بالزوجسعيدة ترماس 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الخميساتايت شاعو

الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

113/02/17 43 إلتحاق بالزوجسكينة المنصوري 19706U سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف

 - تمارة

302/09/16 38 مزدوجالصخيرات )البلدية(01328Tسكينة بنقدور

602/09/20إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتايت الصغير 14 مزدوجأيت  إيكو11354Rسكينة بوزغيب

304/09/19إقليم: الخميساتابو القاسم الزيانيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 11 إلتحاق بالزوجسكينة زين الدين 11239Rمزدوجأولماس

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: الخميساتالتجارب

 - تمارة

202/09/20 14 إلتحاق بالزوجسليمة بوتكة 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

304/09/19عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: الخميساتعلل الفاسي 21 إلتحاق بالزوجسوكينة اليوسفي 01254Mمزدوجعامر

802/09/21إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجأيت ميمون11256Jشانا زهرة

504/09/18إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتايت بوبكر 19 مزدوجأيت سيبرن11247Zصالح اليوسفي

202/09/21إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتعين الجمعة 7 مزدوجأيت بلقاسم11538Rصفاء السعداوي

704/09/19إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 21 مزدوجأيت  إيكو11354Rصوفيا أبو سعيد

مدرسة م ولد علي إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد

المكناسي

404/09/18عمالة: سل 23 إلتحاق بالزوجصوفية حبشان 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

602/09/21إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 9 إلتحاق بالزوجطهلون فوزية 11510Kمزدوجأيت مالك

701/01/12إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتالخوة 30 مزدوجحودران11343Dعائشة أجرو

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج(

 - تمارة

402/09/21 7 إلتحاق بالزوجةعادل التوقيفي 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

402/09/21إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتاحمد لبلج 6 عين جوهرة-سيدي 11530Gعبد الله بوخيمة

بوخلخال

مزدوج
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604/09/19إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتصيبارة 21 مزدوجالكنزرة11289Vعبد الله بيجان

116/09/93عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: الخميساتايت سيبرن 171 مزدوجمكناس )البلدية(04010Hعبد الحي بلمقدم

102/09/21إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتالسلم 17 مزدوجالكنزرة11284Pعبد الرحمان السهلي

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتاجغيدرات

عبد العزيز

402/09/20عمالة: سل 9 مزدوجالسهول01224Eعبد الرحمان بلحساوية

104/09/18إقليم: الخميساتالتوزيعإقليم: الخميساتالتعاونية 25 مزدوجالغوالم11440Jعبد الرزاق حدو عمرو

216/09/96عمالة: مكناسالحافظ بن حجرإقليم: الخميساتالرشيدية 165 مزدوجتولل )البلدية(04012Kعبد السلم نطيطح

102/09/20إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتالرشيدية 11 مزدوجالكنزرة11284Pعبد الصمد بنعقة

عمالة: الصخيرات الفضلإقليم: الخميساتابن الهيثم

 - تمارة

306/09/17 32 مزدوجعين العودة )البلدية(27310Jعبد العالي الزائري

319/04/17عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الخميساتالخوارزمي 37 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23036Nعبد العالي طالعي

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: الخميساتاولد موسى

 - تمارة

102/09/20 24 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eعبد الغني جطيوي

102/09/21إقليم: الخميساتبوقشمير )م/ج(إقليم: الخميساتصيبارة 7 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف أوباحة 11365Cمزدوجبوقشمير

102/09/20إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتايت زباير 11 مزدوجأيت  إيكو11350Lعبد اللطيف فنيدي

116/09/94إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتالمسيديرة 171 مزدوجخميس سيدي يحيى11550Dعبد ا أبو اليقين

104/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتالمل 14 عين جوهرة-سيدي 11537Pعبد الهادي بيروني

بوخلخال

مزدوج

502/09/16إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتالرمل 25 مزدوجمجمع الطلبة11275Eعبد الواحد زيات

302/09/21إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميساتالمسيديرة 6 مزدوجأيت سيبرن11243Vعدنان الوهبي الحمدي

202/09/21إقليم: الخميساتايت يحيى الحرشةإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجتيداس11396Lعركوب يوسف
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116/09/94إقليم: الخميساتعلل المصدر )م/ج(إقليم: الخميساتايت شاعو 169 مزدوجسيدي علل المصدر11320Dعزيز الثاني العسري

304/09/02إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتايت سيبرن 101 إلتحاق بالزوجعزيزة الهللي 11335Vمزدوجسيدي الغندور

202/09/20إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتاحمد لبلج 14 عين جوهرة-سيدي 11533Kعقاوي نوفل

بوخلخال

مزدوج

1002/09/21إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: الخميساتالعرفان 7 مشرع بلقصيري 14678Dعلء الدين قر العين

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجالكنزرة11289Vعماد شكير

305/09/07إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتظهر النخلة 38 مزدوجأيت سيبرن11247Zعموزعبدالصمد

103/09/13إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 28 مزدوجأيت بلقاسم11539Sعودو مصطفى

302/09/20إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: الخميساتعين سعادة 11 إلتحاق بالزوجغيثة بن شقرون كريمي 14525Mمزدوجريمة

604/09/12إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتسد القنصرة 29 مزدوجأيت بلقاسم11538Rفاطمة ألمو

704/09/19إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 22 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اقنيس 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

402/09/20إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 14 مزدوجمعازيز11347Hفاطمة الزهراء بوطيب

402/09/20إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 14 مزدوجمعازيز11347Hفاطمة الزهراء بولعروف

204/09/18إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتالمل 16 عين جوهرة-سيدي 11533Kفاطمة الزهراء غزوز

بوخلخال

مزدوج

602/09/20إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 14 مزدوجالكنزرة11292Yفاطمة بنعرفة

102/09/20عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتتافودايت 11 إلتحاق بالزوجفتحي سهام 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتاولد زايد 28 عين جوهرة-سيدي 11537Pفدوى الحبشي

بوخلخال

مزدوج

704/09/19إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتالمسيديرة 21 مزدوجمعازيز11236Mفدوى وادوش
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202/09/21إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالكدادرة 7 عين جوهرة-سيدي 11522Yكريم بوجريح

بوخلخال

مزدوج

105/09/19إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: الخميساتالنجدة )م/ج( 14 إلتحاق بالزوجكوثر  افقير 10864H سوق الربعاء

)البلدية(

مزدوج

202/09/21إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتالعرفان 7 مزدوجأيت ميمون11253Fكوثر القاهري

204/09/19إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتالرشيدية 18 مزدوجالكنزرة11284Pكوثر اوصاض

202/09/21إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 8 إلتحاق بالزوجلبنى المعلوم 11491Pمزدوجمقام الطلبة

202/09/21إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتاحمد لبلج 8 إلتحاق بالزوجلبنى شكوك 11491Pمزدوجمقام الطلبة

406/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتابو الفداء 30 مزدوجالكنزرة11289Vلعمارة خديجة

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: الخميساتالخوة

 - تمارة

213/02/17 38 مزدوجالصخيرات )البلدية(01328Tلمسيح فاطمة

302/09/20إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتايت الصغير 14 مزدوجأيت بلقاسم11538Rليلى بلحراش

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتاحمد لبلج

عبد العزيز

1102/09/20عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01224Eماحا سمير

216/09/97إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: الخميساتعلل المصدر )م/ج( 59 مزدوجانخيلة14071Uمحجوبة زمطا

102/09/21إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 7 مزدوجمقام الطلبة11489Mمحسن وشنان

102/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: الخميساتزكيت 14 إلتحاق بالزوجةم  العباوي 20074Uمزدوجدار بلعامري

104/09/19إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتايت اومناصف 28 مزدوجأيت بلقاسم11538Rم اسماعيلي علوي

502/09/20إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتايت بوبكر 11 مزدوجأيت  إيكو11350Lم بوزردة

502/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتاولد موسى 14 مزدوجمقام الطلبة11491Pم عابد

102/09/21إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 مزدوجمقام الطلبة11491Pم عربوش
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102/09/21إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتصيبارة 7 مزدوجأيت ميمون11253Fم قاضي

116/09/87عمالة: الرباطأحمد الشرقاويإقليم: الخميساتعبد ا الرحماني 162 مزدوجحسان )المقاطعة(01016Dمرية السماعيلي

604/09/18إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل )م/ج( 19 إلتحاق بالزوجمرية الزنزاني 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: الخميساتالرمل 25 مزدوجدار بلعامري20077Xمريم اعزارو

202/09/21إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتاولد موسى 7 مزدوجأيت بلقاسم11538Rمريم اعيوي

404/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: الخميساتايت اومناصف 19 إلتحاق بالزوجمريم الملوكي 02115Y مولي يعقوب

)البلدية(

مزدوج

402/09/21إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالعقاد 7 عين جوهرة-سيدي 11522Yمريم بنسلمان

بوخلخال

مزدوج

504/09/19إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: الخميساتايت اومناصف 15 إلتحاق بالزوجمريم بوعزوي 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

102/09/20إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتالتجارب 14 مزدوجالصفاصيف11313Wمريم عامر

502/09/21إقليم: الخميساتزكيتإقليم: الخميساتاولد زايد 7 مزدوجأولماس19822Vمسكيني رضوان

1102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 7 مزدوجالسهول01228Jمصطفى  العساوي

502/09/20إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 14 مزدوجمقام الطلبة11491Pمنال ذهيبي

102/09/21إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتايت الصغير 7 مزدوجسيدي عبد الرزاق11497Wمنير آيت صالح

202/09/14إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 35 مزدوجموحى أوحمو الزياني11771Uمولي ادريس عتيقي

602/09/20إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص )م/ج( 14 مزدوجمعازيز11236Mمومنة المرابط

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامنإقليم: الخميساتالتجارب

 - تمارة

702/09/20 24 مزدوجعين العودة )البلدية(25420Eمينة شاوطي

202/09/21إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 6 مزدوجازحيليكة11468Pمينة لمخنتر
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204/09/18إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتالتعاونية 25 مزدوجسيدي عبد الرزاق11504Dنجوى تنيل

402/09/20إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 21 مزدوجالكنزرة11292Yنعيمة أولى

1006/09/01إقليم: الخميساتجناتنإقليم: الخميساتاحمد لبلج 77 مزدوجحودران11343Dنور الدين بنكبور

304/09/18إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتبرجلين 22 مزدوجأيت سيبرن11247Zنور الدين كنيوات

713/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الخميساتالنهظة 37 إلتحاق بالزوجهاجر البشيري 08230Vمزدوجأولد احسين

302/09/20إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: الخميساتالعرفان 14 مزدوجمعازيز11347Hهاجر شمراح

805/09/11عمالة: الميةالفلحإقليم: الخميساتبنو عمرو 12 إلتحاق بالزوجوفاء لكسيني 01900P)مزدوجالمية )البلدية

202/09/20إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتاولد موسى 14 مزدوجسيدي عبد الرزاق11497Wياسين بلحسن

113/02/17إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الخميساتالتعاونية 30 إلتحاق بالزوجةيوسف ايت باحدو 09583Rمزدوجالطاوس

702/09/21إقليم: الخميساتعلل الفاسيإقليم: الخميساتايت الصغير 7 مزدوجعين السبيت11461Gيوسف حبودان

204/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتالمل 16 عين جوهرة-سيدي 11533Kيوسف مشعار

بوخلخال

مزدوج

105/09/11إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: الخميساتسعد بن معاد 30 مزدوجأيت مالك11510Kيونس عيدون

102/09/15عمالة: الرباطأحمد الشرقاويعمالة: الرباطالناشئة المية 6 نعمإسراء الغلبزوري 01016D)مزدوجحسان )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفعمالة: الرباط

 - تمارة

104/09/18 16 نعمأسماء الحيبوبي 01361Dمزدوجأم عزة

113/02/17عمالة: سلمدرسة ثكنة المظليينعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 24 إلتحاق بالزوجأسماء تخبزت 01198B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عمر بن عبد العزيزعمالة: الرباطالمشور السعيد

 - تمارة

116/09/99 46 نعمادريسية بركات 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

101/02/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةعمالة: الرباطالمام الشافعي 30 إلتحاق بالزوجالزاهدي رشيدة 18898R)مزدوجتيسة )البلدية
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507/09/05عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: الرباطسكينة بنت الحسين 26 إلتحاق بالزوجالزهرة صارا 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات اولد سلمةعمالة: الرباطالمام علي

 - تمارة

302/09/10 26 إلتحاق بالزوجالشايب   خديجة 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات النويفاتعمالة: الرباطعبد ا بن ياسين

 - تمارة

101/02/17 40 نعمبن حميد سهام 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

104/09/02عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الرباطأحمد الشرقاوي 20 نعمبن لفطمي حنان 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطالحسن المراكشي 18 نعمبوشرى اليعقوبي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريفعمالة: الرباطالفارابي

 - تمارة

113/02/17 30 مزدوجأم عزة01361Dخالد بوحدى

عمالة: الصخيرات الوفاقعمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاري

 - تمارة

501/02/17 24 إلتحاق بالزوجخديجة اكناو 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

401/02/17عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادعمالة: الرباطالمسيرة 37 إلتحاق بالزوجسارة العرابي 01159J باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/15عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينعمالة: الرباطالحسن اليوسي 37 إلتحاق بالزوجسكينة صو الحين 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي موسى عمالة: الرباطالفارابي

الدكالي

106/09/01عمالة: سل 32 نعمسلوى الشركاوي 01158H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الرباطالمام الشافعي 38 نعمعبد اللطيف بوشدوق 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عبد الخالق الطريسعمالة: الرباطإدريس الول

 - تمارة

104/09/19 10 نعمفاطمة الزهراء أباظة 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات م الكغاطعمالة: الرباطالمغرب العربي

 - تمارة

113/02/17 19 نعمإلتحاق بالزوجفكري فريدة 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: الفقيه بن م النارةعمالة: الرباطالعهد الجديد

صالح

404/09/12 28 سوق السبت أولد 07321Gلطيفة اوباسو

النمة )البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عبد المومنعمالة: الرباطالولجة

 - تمارة

704/09/02 39 إلتحاق بالزوجمصطيفي علوي زينب 18419V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات الوحدةعمالة: الرباطألمام الغزالي

 - تمارة

116/09/92 90 إلتحاق بالزوجمفتي  خديجة 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

615/09/05عمالة: سل مدرسة الحنشةعمالة: الرباطأحمد القاسمي 58 سيدي بوقنادل 01249Gنوال المنتصر

)البلدية(

مزدوج
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901/02/17عمالة: الرباطم  الخامسعمالة: الرباطإدريس الول 38 إلتحاق بالزوجهادي صالحة 01066H يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18عمالة: سلالبحيرةعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 28 مزدوجعامر27086Rالدبليج الحسين

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: سل

الفنيدق

902/09/14 29 إلتحاق بالزوجالزاهيري عفاف 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاري

عبد العزيز

1004/09/18عمالة: سل 12 مزدوجالسهول01224Eالزهاني نوفل

602/09/16عمالة: سل مدرسة بئر انزرانعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 21 إلتحاق بالزوجالسليماني سارة 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

417/09/90عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلب 66 سيدي بوقنادل 01247Eالمصطفى البخاري

)البلدية(

مزدوج

313/02/17عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: سلمدرسة رحال المسكيني 38 سيدي بوقنادل 01247Eالوالي إبراهيم

)البلدية(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

102/09/10عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سل 46 إلتحاق بالزوجايمان الطاهري 01193W)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة البتدائية النجمة عمالة: سلمدرسة العلمة علي عواد

البيضاء

1016/09/92إقليم: برشيد 27 إلتحاق بالزوجةبنحدة م 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

416/09/96عمالة: سلمدرسة أبي القاسم الشابيعمالة: سلمدرسة العلمة علي عواد 126 باب المريسة 23443Fبودواية هند

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سل مدرسة توبقال 30 نعمبوشرى راشق 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

 مدرسة م الشريف عمالة: سل

أمزيان

116/09/98عمالة: سل 124 مزدوجحصين )المقاطعة(20909Bبوطاهر حياة

116/09/93عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 128 مزدوجبطانة )المقاطعة(01143Sجميلة عمارة

802/09/21عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلعين خشبة )م/ج( 8 إلتحاق بالزوججهان موسى 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج(عمالة: سل مدرسة المرينيين 8 مزدوجسيدي الكامل14848Nحاتم فرحان

216/09/93عمالة: سلمدرسة واد الذهبعمالة: سلمدرسة اشبيلية 146 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01164Pحسن جاد

904/09/02عمالة: مكناسالبريدية المركزعمالة: سلمدرسة ابن حزم 30 إلتحاق بالزوجخديجة دها 03917Gمزدوجمجاط
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305/09/11عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 40 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kخليصة المنصوري

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

304/09/19عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سل 11 إلتحاق بالزوجخولة المين 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/88عمالة: سلمدرسة الساقية الحمراءعمالة: سلمدرسة الجعاونة 211 باب المريسة 01162Mدرفوف فاطمة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/01عمالة: الميةمدرسة علي بن أبي طالبعمالة: سلمدرسة الشهيد م الحياني 8 إلتحاق بالزوجرحمة اعريرم 27734Vمزدوجبني يخلف

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

801/01/17عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01240Xرشيد العلوي

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

727/09/17عمالة: سل مدرسة الحنشةعمالة: سل 34 سيدي بوقنادل 01249Gزينب الشرقي

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

اسبيطة

416/09/91عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: سل 97 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20913Fسالم ليلة

مجموعة مدارس سيدي 

حميدة

206/10/92إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيعمالة: سل 183 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07340Cسعدي فاتحة

401/10/83إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 132 مزدوجالقنيطرة )البلدية(24979Aسعيد إيبورك

عمالة: طنجة - المدرسة الجديدة البتدائيةعمالة: سلالنجاح

أصيل

101/02/17 27 إلتحاق بالزوجسكينة الطاهري 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/94عمالة: سلمدرسة بدرعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 150 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01188Rسليمة طلبي

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

عمالة مقاطعات عين لل كنزةعمالة: سل

السبع الحي الم

204/09/19 11 إلتحاق بالزوجسهام أبيتان 01598L عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/10إقليم: خنيفرةتاتشاعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 38 مزدوجلهري19323Cشرنوبي  مريم

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سلمدرسة اشبيلية

السلطان

504/09/18عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01240Xشيماء المهادى

102/09/14عمالة: سل مدرسة توبقالعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 18 نعمصفاء عباسي 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سلمدرسة أحمد معنينو

عبود

216/09/85عمالة: سل 180 باب المريسة 01157Gعبد السلم حمراس

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17إقليم: بركانابن النفيسعمالة: سل مدرسة م وديع السفي 28 إلتحاق بالزوجعبوي خديجة 27216Gمزدوجاغبال
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704/09/18عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيم 22 مزدوجعامر01254Mعلي بابا

206/09/00عمالة: سلمدرسة المنتزه 2عمالة: سلمدرسة إبن خلدون 54 سيدي بوقنادل 27575Xعماد العمري

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

127/09/17عمالة: سل 44 مزدوجالسهول01240Xفاطمة ابن الحكيم

207/09/05عمالة: سلمدرسة حي السلمعمالة: سل مدرسة المرينيين 37 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الوزاني 01148X)مزدوجبطانة )المقاطعة

مجموعة مدارس فدان 

الزيت

102/09/21عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بلخضر 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

302/09/16عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 26 مزدوجعامر01254Mفاطمة المرزوقي

404/09/02إقليم: القنيطرةابن الخطيبعمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية 52 نعمإلتحاق بالزوجفدوة  جبيتي 10804T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98عمالة: سلمدرسة إبن خلدونعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 124 مزدوجبطانة )المقاطعة(01139Mفدوى حماري

105/09/03عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةعمالة: سلمدرسة اشبيلية 74 مزدوجالسهول01218Yقجوط اسماء

216/09/98عمالة: سلمدرسة ثريا السقاطعمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسول 124 مزدوجحصين )المقاطعة(26192Uلكوتي خديجة

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

505/09/11عمالة: سلمدرسة سيدي ابراهيمعمالة: سل 24 مزدوجعامر01253Lليلى  وزاني

206/09/01عمالة: سلمدرسة المنتزه 2عمالة: سل مدرسة المرينيين 54 نعمليلى ودغيري 27575X سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

 مدرسة م الشريف عمالة: سلمدرسة ثكنة المظليين

أمزيان

616/09/99عمالة: سل 124 مزدوجحصين )المقاطعة(20909Bمجيدة بلخديم

116/09/95إقليم: القنيطرةم/م بني مالكعمالة: سلالنجاح 2 62 مزدوجبني مالك11070Gم المرزاق

302/09/16عمالة: سلمدرسة أبي القاسم الشابيعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 30 إلتحاق بالزوجمريم الشرفي 23443F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عين الحياةعمالة: سلمدرسة زردال

 - تمارة

202/09/10 18 إلتحاق بالزوجمريم بالقاضي 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

113/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سلمدرسة المنتزه 2 27 مزدوجعامر27086Rمريم صطورة
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 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سلعين خشبة )م/ج(

السلطان

504/09/19عمالة: سل 14 مزدوجالسهول01240Xمنال بنحمو

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيعمالة: سلمدرسة ابن الرومي 124 مزدوجالجديدة )البلدية(08078Eمينة سايب

مجموعة مدارس دار باقة عمالة: سلمدرسة عامر السفلى

المركزية

106/09/06عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجنادية جغميم 02822Sمزدوجأولد حسون

102/09/21عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 7 إلتحاق بالزوجنجوى مخطوري 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة سيدي موسى 

الدكالي

416/09/85عمالة: الرباطالفارابيعمالة: سل 136 نعمنجية منير 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة مولي المكي 

العلوي

113/02/17إقليم: القنيطرةلل ميمونةعمالة: سل 16 مزدوجلل ميمونة11147Rنزهة بوعلي

117/09/90إقليم: القنيطرةالمنالعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 150 مزدوجمهدية )البلدية(26931Xنعيمة البوش

204/09/02عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادعمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت 26 إلتحاق بالزوجنورة بوماليك 01159J باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 48 نعمهشام برواين 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس سيدي 

عبد العزيز

204/09/19عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سل 26 مزدوجعامر01254Mوسيمة تيد

104/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةعمالة: سلمدرسة م بلكبير 12 إلتحاق بالزوجوفاء اللوكي 11037Wمزدوجعرباوة

516/09/92عمالة: سل مدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة المنتزه 2 65 نعميوسف العبدلوي 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

116/09/98عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سل 70 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(25319Vيونس بن عبد الله

202/09/21عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 8 إلتحاق بالزوج مينة الملق 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/95إقليم: الخميساتامزارةإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 171 مزدوجآيت علي او لحسن11516Sأحمد البهلول

113/02/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 30 إلتحاق بالزوجةأحمد المساري 16471Cمزدوجامسيلة

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 مزدوجصفصاف14880Yأسماء حمان
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202/09/21إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجزكوطة14930Cأشرف رزيقي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 11 مزدوجصفصاف14876Uأشرف عجيب

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمبناصا 35 مزدوجصفصاف14880Yإلهام التادلي

مجموعة مدارس عبد إقليم: سيدي قاسملل مريم

الحميد احساين

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 30 إلتحاق بالزوجإلهام العروسي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمبناصا 21 مزدوجمساعدة11014Wأميمة بوضربة

302/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجعامر الشمالية10935Kأواجاي مريم

207/09/04إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: سيدي قاسمتغاري 71 إلتحاق بالزوجةأولحيان حميد 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة

 - تمارة

504/09/18 19 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pأيوب الشاطي

 المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين

الطويرفة

502/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجبومعيز10974Cأيوب بن احساين

103/09/20إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 14 مزدوجعين الدفالي14717Wابتسام رياح

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 14 مزدوجسيدي عزوز14741Xابراهيم  العبيسي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 15 مزدوجسلفات14934Gادريس العسري

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي

وتنان

806/09/17 32 إلتحاق بالزوجادريوش عزيزة 20257Tمزدوجأورير

104/09/19إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 26 مشرع بلقصيري 14680Fاروة معيشة

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: سيدي قاسمالصفصاف

ملول

313/02/17 44 إلتحاق بالزوجةاشودان   حسن 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمابن البناءإقليم: سيدي قاسمالموحدين 25 مزدوجسيدي احمد بنعيسى14752Jاكرام صالحي

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: سيدي قاسمتغاري

 - تمارة

606/09/17 35 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wالطراسي مصطفى
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113/02/17إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمأولد حمدان 26 مزدوجسيدي عزوز14738Uالبزاز يونس

المدرسة البتدائية معركة إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة

الدشيرة

116/09/98إقليم: العيون 50 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bالجربي العربي

206/09/17عمالة: الرباطالفارابيإقليم: سيدي قاسمتغاري 35 إلتحاق بالزوجالجرديني فدوى 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/93عمالة: مكناسأحدإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية )م/ج( 179 مولي ادريس زرهون 03823Eالحريري رشيد

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالنبعات )م/ج( 7 مشرع بلقصيري 14681Gالحنشي حسنية

)البلدية(

مزدوج

602/09/20إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 14 مزدوجالحوافات14867Jالحياني ايمان

202/09/20إقليم: سيدي قاسمالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسمالمحطة 14 مزدوجاولد نوال14800Lالدومي عزيزة

102/09/21إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجعين الدفالي14706Jالرافعي احمد

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجسلفات14938Lالرحماني عثمان

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 مزدوجاولد نوال14800Lالزدكي فاطمة

702/09/21إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 مزدوجالحوافات14871Nالزهار كوثر

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالنبعات )م/ج( 14 مزدوجصفصاف14876Uالزوهرة السعدي

عمالة: الصخيرات ام عزةإقليم: سيدي قاسمالمنايرة

 - تمارة

702/09/20 24 مزدوجأم عزة01359Bالسعدية القرقوبي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 29 مزدوجلمرابيح14785Vالشرقي الخمار

906/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 35 مزدوجالخنيشات14820Hالصغير حليمة

216/09/82إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالشادلي 134 مشرع بلقصيري 14680Fالعزوزي الزنطار

)البلدية(

مزدوج

902/09/20إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 24 سيدي سليمان 10850Tالعوينة سهام

)البلدية(

مزدوج
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813/02/17عمالة: مكناسابن زهرإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية )م/ج( 31 إلتحاق بالزوجالغالية الهداجي 03838W سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

م.م المام إقليم: سيدي قاسماولد  ميلود

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1004/09/18 28 إلتحاق بالزوجالفاضلي يوسرى 04963Uمزدوجتاغزوت

205/09/07إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 56 مزدوجانويرات14833Xالقواتلي كريم

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 14 مزدوجتوغيلت14811Yالكراري هجر

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: سيدي قاسم زكارة 28 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bالكردودي ايوب

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمأولد لحمر

سيدي كدار

304/09/18إقليم: سيدي سليمان 28 إلتحاق بالزوجالليوري وفاق 11013Vمزدوجمساعدة

  مدرسة الخلص إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/94 99 الشرف  مغوغة 25435Wالمنجي عبد الرحيم

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 14 مزدوجصفصاف14876Uالمهدي اليتيم

202/09/20إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسماولد التازي 14 مزدوجسيدي ام الشلح14790Aالمهدي بنبراهيم

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: سيدي قاسملل مريم

الشق

104/09/18 26 إلتحاق بالزوجالهلل بوشرى 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

502/09/21إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 مزدوجعين الدفالي14715Uالهوادي مليكة

102/09/20إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: سيدي قاسمابن البناء 14 مزدوجعين الدفالي14717Wالهويتي وسيم

م.م هارون إقليم: سيدي قاسمالنبعات )م/ج(

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1102/09/21 7 إلتحاق بالزوجالوافي حجيبة 04897Xمزدوجاقصري

416/09/96إقليم: وزانم الحسنيةإقليم: سيدي قاسم زكارة 171 مزدوجوزان )البلدية(14670Vالوراد رشيد

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسم  المريفك

الغزولي

306/09/17عمالة: سل 35 إلتحاق بالزوجاميمة الباوي 01259Tمزدوجعامر

404/09/12عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 30 إلتحاق بالزوجةامين واحدي 03885Xمزدوجالدخيسة

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةإقليم: سيدي قاسمالزهار

 - تمارة

206/09/17 29 إلتحاق بالزوجانتصار مستور 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية
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105/09/07إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 35 مزدوجالخنيشات14820Hايمان   كمال

302/09/20إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 11 مزدوجالحوافات14871Nايمان الدفيلي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 14 مزدوجسيدي عزوز14748Eايوب  العليقي

102/09/21إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجدار العسلوجي14888Gايوب الشباني

902/09/21إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج(إقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجسيدي الكامل14848Nباهي م

103/09/13إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 53 مزدوجلمرابيح14772Fبخدة امينة

106/09/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 26 مزدوجدار العسلوجي14891Kبشرى الحنفي

مجموعة مدارس أبي إقليم: سيدي قاسماولد كثير

القاسم الشابي

502/09/21إقليم: وزان 7 إلتحاق بالزوجبشرى عيادي 15054Mمزدوجلمجاعرة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 21 مزدوجانويرات14839Dبلل الفريع

1102/09/20عمالة: سلعين خشبة )م/ج(إقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 14 مزدوجالسهول27307Fبلل المالكي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجعين الدفالي14722Bبلل الوردي

مجموعة مدارس السبت إقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة

القديم

102/09/20عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01226Gبلحمر حليمة

104/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي قاسمأولد اخريص 19 إلتحاق بالزوجبنحمادة حجيبة 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kبنوري اسماعيل

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسم

عبد العزيز

1102/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eبوجرنيط  وصال

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

 - تمارة

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجبوشرى موعدي 27585H)مزدوجعين العودة )البلدية

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجسلفات14938Lتوفيق ناصح
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213/09/17عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 37 إلتحاق بالزوججرموني حفيظة 03902Rمزدوجواد الجديدة

402/09/21إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 مزدوجسلفات14938Lجعفر هناء

102/09/21إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: سيدي قاسم زكارة 7 مزدوجمولي بوسلهام11143Lجمال اعليلو

402/09/21إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجاولد نوال14803Pجميلة المزيان

404/09/18عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسموليلي 19 إلتحاق بالزوججميلة المودن 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

202/09/21إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجعين الدفالي14722Bحاتم الطيبي

102/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 17 مزدوجالسهول01228Jحفصة عيسي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج( 17 مزدوجالحوافات14871Nحفيظة مريجينة

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية

جيللت

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mحكيم الحوت

502/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 10 إلتحاق بالزوجحكيمة بكارة 11014Wمزدوجمساعدة

402/09/20عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 11 مزدوجالسهول01241Yحلحولة وليد

702/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 24 مزدوجعامر27086Rحليمة حف

102/09/21إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kحمزة العثماني

102/09/21إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 7 مزدوجالصفافعة10985Pحميد احبيش

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربيإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج( 7 مزدوجازغار19116Cحنان الربيزة

1006/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسماحسينات 39 مزدوجالخنيشات14820Hحنان الروكي

102/09/20إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية )م/ج(إقليم: سيدي قاسماولد التازي 17 إلتحاق بالزوجحنان مزيان 14923Vمزدوجزكوطة
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1006/09/00إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: سيدي قاسمالخنساء 68 إلتحاق بالزوجحياة فارسي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

102/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 45 مزدوجالخنيشات14826Pخالد الموسكين

117/09/84إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمورغة 170 مزدوجلمرابيح14787Xخدة  علي

402/09/20إقليم: الخميساتتافودايتإقليم: سيدي قاسماولد التازي 24 مزدوجمجمع الطلبة11281Lخديجة اجغبي

302/09/21إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 7 مزدوجثكنة14948Xخديجة بونوارة

506/09/17إقليم: بركانبدرإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 35 إلتحاق بالزوجخديجة شرويط 21399J)مزدوجاحفير )البلدية

106/09/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 25 مزدوجسوق ثلثاء الغرب11101Rخديجة لوجيهي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 مزدوجسلفات14938Lخريبش هناء

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالنبعات )م/ج(إقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 14 مزدوجمولي عبد القادر14736Sخولة بندريس

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 45 مزدوجالخنيشات14826Pخولة تريق

102/09/21إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 مزدوجعين الدفالي14706Jداود البغيدي

102/09/21إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 17 مزدوجدار الكداري )البلدية(14688Pدنيا الحبيب

106/09/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 29 مزدوجدار العسلوجي14891Kراضية الحنفي

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: سيدي قاسم الحرارتة

 - تمارة

1102/09/21 10 إلتحاق بالزوجربيعة مساوي 27584G)مزدوجعين العودة )البلدية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 20 مزدوجصفصاف22079Yرجاء القشاري

حسان بن ثابت -اولد إقليم: سيدي قاسمتغاري

عامر

506/09/17إقليم: القنيطرة 31 إلتحاق بالزوجرجاء بابا 10957Jمزدوجمكرن

502/09/20إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 24 سيدي سليمان 10845Mرشيد الزعبولي

)البلدية(

مزدوج
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عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: سيدي قاسماولد ابراز

 - تمارة

513/02/17 43 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pرشيد اهوتن

802/09/21إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 7 إلتحاق بالزوجزرار غزلن 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

102/09/20إقليم: القنيطرةملحقة السيدة زينبإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 24 سوق الربعاء 10856Zزردان رحمة

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسماولد سلطان

الشافي

313/02/17عمالة: سل 41 مزدوجالسهول01221Bزكرياء العباسي

502/09/21إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجعين الدفالي14706Jزكرياء العلوشي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجسيدي ام الشلح14790Aزكرياء غراف

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: سيدي قاسم أنوال

 - تمارة

1002/09/20 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dزينب أبو زيد

م/م حمان الفطواكي إقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية

المركز

102/09/21إقليم: العرائش 10 إلتحاق بالزوجزينب اسماعيلي علوي 05730Cمزدوجزوادة

1004/09/18إقليم: تطوانم.م واد الليلإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 25 إلتحاق بالزوجزينب الباز 05513Sمزدوجملليين

904/09/18إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: سيدي قاسمالغزالي 26 إلتحاق بالزوجسارة اعبيشى 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: سيدي قاسم

 - تمارة

202/09/20 24 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uسارة السعيدي

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني

المركز

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 38 مزدوجأولد بن حمادي10963Rسارة السويداني

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 مزدوجاولد نوال14800Lسارة باب الناس

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 37 مزدوجصفصاف14880Yسالم بوعرفة

706/09/01إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: سيدي قاسمأولد سيدي اعمر 82 مزدوجعامر السفلية10926Aسامي ساحلي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 23 مزدوجالخنيشات14826Pسعاد منصوري

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 25 مزدوجلمرابيح14785Vسكينة القرشي
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802/09/21عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 17 مزدوجالسهول01228Jسكينة رامي

106/09/17إقليم: الخميساتبوقشمير )م/ج(إقليم: سيدي قاسم الحرارتة 29 إلتحاق بالزوجسكينة قبة 11365Cمزدوجبوقشمير

1002/09/20إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسمبناصا 14 مزدوجارميلت14857Yسلمى المرزاق

402/09/21إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي قاسمابن جني 8 إلتحاق بالزوجسمهان كنبور 27102H سيدي سليمان

)البلدية(

مزدوج

مدرسة العلمة عبد إقليم: سيدي قاسمابن القاضي

الرحمان الكتاني

604/09/18عمالة: سل 28 إلتحاق بالزوجسميرة الحمودي 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

130/08/19إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 21 مزدوجعين الدفالي14706Jسهام اضعيفي

902/09/21عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 17 مزدوجالسهول01241Yسهام الريطب

102/09/21إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجتوغيلت14814Bسهام الوردغي

504/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 22 إلتحاق بالزوجسهام زركان 02169Gمزدوجعين الشقف

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسم  المريفك 29 إلتحاق بالزوجسومية اويشو 14967Tمزدوجاشبانات

504/09/18إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 28 إلتحاق بالزوجسومية بوسليم 10887Hمزدوجبنمنصور

402/09/21إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 7 مزدوجلمرابيح14772Fشريفة الجمال

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 36 مزدوجاحد كورت )البلدية(14684Kشعكاك الزهرة

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

جيللت

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mشفيق حسني

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 45 مزدوجانويرات14833Xشوميشة الشعبي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالبيروني 21 مزدوجصفصاف14876Uشيماء بيوض

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17 مزدوجدار بلعامري11009Rشيماء حزوط
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إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: سيدي قاسمالحوافات

باها

101/09/17 29 إلتحاق بالزوجشيماء حلي 27092Xمزدوجأيت عميرة

504/09/19إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 21 عين جوهرة-سيدي 11527Dشيماء كباضي

بوخلخال

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمبناصا 17 مزدوجصفصاف14882Aشيماء مفتاح

116/09/99إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 84 مشرع بلقصيري 14681Gصباح لقويطع

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد اإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة

1002/09/20 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hصفاء بنشيخ

204/09/02إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمالحوافات 53 إلتحاق بالزوجطيبي لبنى 14919Rمزدوجزيرارة

402/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 35 مزدوجأولد بن حمادي10971Zعائشة البراكة

102/09/21إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kعبد الحي الحفياني

104/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: سيدي قاسمالنبعات )م/ج( 38 سوق الربعاء 10864Hعبد الخالق الكرجي

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمتغاري 35 مزدوجتوغيلت14811Yعبد الصمد الحرتي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمبناصا 17 مزدوجصفصاف14880Yعبد الفتاح الرحالي

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم

الفنيدق

201/02/17 34 إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح كولن 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

104/09/02إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 76 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bعبد الكريم النصاري

304/09/19إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 19 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف المرغادي 04139Yمزدوجأيت بورزوين

202/09/21إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسم زكارة 7 مزدوجزكوطة14930Cعبد اللطيف الموحدي

106/09/17إقليم: القنيطرةكتامة )م/ج(إقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 45 مزدوجوادي المخازن11056Sعبد ا وشاطي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات

الغزولي

213/02/17عمالة: سل 43 مزدوجعامر01259Tعبد الهادي الزيتوني
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102/09/21إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجدار العسلوجي14895Pعبدالرحيم بالموس

117/09/90عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: سيدي قاسمالغزالي 195 مزدوجمكناس )البلدية(27572Uعبدالرحيم بهل

504/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 25 مزدوجثكنة14948Xعبيدة مروة

102/09/21إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 مزدوجدار العسلوجي14891Kعريوة حسنة

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 23 مزدوجسيدي م بنمنصور10904Bعزيزة السالمي

802/09/21إقليم: القنيطرةمدرسة المحيطإقليم: سيدي قاسمبناصا 7 مزدوجسيدي م بنمنصور10908Fعفاف البكيري

404/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 25 مزدوجزكوطة14930Cعلء الرميتي

404/09/19إقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسمبناصا 21 مزدوجاولد نوال14797Hعواطف التباع

704/09/18إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 28 مزدوجبنمنصور10887Hعواطف لهللي

703/09/13عمالة: سلالبحيرةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 35 مزدوجعامر27086Rغزة      حنان

201/09/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 35 إلتحاق بالزوجغزلن جنور 10889Kمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 28 مزدوجانويرات14841Fغزلن سليماني

204/09/02عمالة: مكناسادريس الولإقليم: سيدي قاسموليلي 76 إلتحاق بالزوجةفؤاد حاجي 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

103/09/13إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 30 مشرع بلقصيري 14682Hفائزة الحلواني

)البلدية(

مزدوج

706/09/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 26 مزدوجعامر01254Mفاطمة أزنكد

102/09/21إقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 7 إلتحاق بالزوجفاطمة ازغار 14797Hمزدوجاولد نوال

104/09/19إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج( 21 مزدوجسيدي الكامل14844Jفاطمة الزهراء ادريسي والي
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ترتيب
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مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

302/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: سيدي قاسم 24 مزدوجعامر27086Rفاطمة الزهراء الرواص

302/09/21إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 مزدوجصفصاف14876Uفاطمة الزهراء السمللي

502/09/20عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسماولد سلطان 24 مزدوجعامر01254Mفاطمة الزهراء المسكيني

مدرسة سيدي ابراهيم إقليم: سيدي قاسمتغاري

بولعجول

404/09/19عمالة: سل 31 مزدوجعامر01257Rفاطمة الزهراء صدقي

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: سيدي قاسم زكارة

عزوز

1004/09/19عمالة: سل 21 مزدوجالسهول01233Pفاطمة المعروفي

102/09/21إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمبناصا 17 مزدوجسيدي الكامل14852Tفاطمة بوكربة

406/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي )م/ج(إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 42 مزدوجثكنة14946Vفاطمة شيهب

116/09/85إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: سيدي قاسملل مريم 225 مزدوجوزان )البلدية(14663Mفاطمة صدوق

202/09/21عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 9 إلتحاق بالزوجفتيحة صميم 27575X سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 مزدوجصفصاف14876Uفتيحة لمجاهدي

مدرسة م شكري إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 11 إلتحاق بالزوجفهمي مريم 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/18إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 25 إلتحاق بالزوجفوزية العسال 05443R)مزدوجواد لو )البلدية

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمحطةإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجسيدي عزوز14743Zقسيس سعد

105/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد اخريصإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 21 مزدوجالخنيشات14823Lقيباش حسن

513/02/17إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 41 عين جوهرة-سيدي 11522Yكراني محند

بوخلخال

مزدوج

مجموعة مدارس أولد إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

سليم الجديدة

204/09/19عمالة: مكناس 22 إلتحاق بالزوجكريمة الراجي 27469Gمزدوجمهاية

502/09/21إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج( 7 مزدوجزكوطة14930Cكريمة بلمقدم
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202/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 إلتحاق بالزوجكريمة فراح 10993Yمزدوجقصيبية

204/09/12إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 30 سيدي يحيى الغرب 10869Nكريمة قبة

)البلدية(

مزدوج

215/09/05إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمالحوافات 86 إلتحاق بالزوجكعبة ليلى 14913Jمزدوجزيرارة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 26 إلتحاق بالزوجكلثوم اللوش 14738Uمزدوجسيدي عزوز

402/09/20عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 12 إلتحاق بالزوجكوثر الزحوط 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 14 مزدوجصفصاف14876Uكوثر بن بوزيان

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمابن البناء

الغزولي

204/09/19عمالة: سل 31 مزدوجعامر01259Tكوثر بوريكا

حسان بن ثابت -اولد إقليم: سيدي قاسمأولد عسكر

عامر

402/09/20إقليم: القنيطرة 14 إلتحاق بالزوجكوثر لميني 10957Jمزدوجمكرن

802/09/21عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 7 إلتحاق بالزوجلطيفة ديوان 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

204/09/18إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: سيدي قاسمتغاري 28 إلتحاق بالزوجلعصب سميحة 10882Cمزدوجمناصرة

302/09/21إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 7 مزدوجتوغيلت14811Yلمياء الطيبي

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: سيدي قاسمابن البناء

 - تمارة

904/09/18 38 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kلمياء الغماري

105/09/11إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 44 إلتحاق بالزوجلمياء علوي 10898Vمزدوجبنمنصور

302/09/21إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 7 مزدوجالحوافات14867Jلوبنة السلهامي

302/09/20إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالزوايد 21 مزدوجلمرابيح14787Xمحسين كلل

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمحطةإقليم: سيدي قاسم زكارة 7 مزدوجسيدي عزوز14743Zم أمين عراب

122/02/17عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 30 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23792Kم ادالحسن
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701/01/10إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 52 مزدوجأيت بورزوين04142Bم البشيري

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي )م/ج(

سيدي كدار

105/09/07إقليم: سيدي سليمان 49 مزدوجمساعدة11013Vم البقالي

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 21 مزدوجسلفات14934Gم الحيمري

218/09/85إقليم: وزانم المصلىإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 221 مزدوجوزان )البلدية(14666Rم الطاهري

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسم  المريفك

الغزولي

401/02/17عمالة: سل 33 مزدوجعامر01259Tم القروطي

216/09/98إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 94 مزدوجعين الدفالي14715Uم بري

1202/09/20عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمابن جني 14 مزدوجالسهول01241Yم بنمزيان

102/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالفتح 11 مزدوجصفصاف14876Uم غلم

101/01/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 26 إلتحاق بالزوجةم فلحي 14837Bمزدوجانويرات

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي قاسملل مريم

المركز

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 45 مزدوجأولد بن حمادي10963Rم قريب

202/09/21إقليم: الرشيديةقصر بودنيبإقليم: سيدي قاسمابن جني 11 إلتحاق بالزوجةم يوكبوط 09613Yمزدوجوادي النعام

102/09/21إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمالمحطة 17 مزدوجتوغيلت14814Bمرصني المختار

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 7 مزدوجالحوافات14871Nمروان بلعباس

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 مزدوجسيدي عزوز14741Xمروة السوايني

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج(

الغزولي

1002/09/21عمالة: سل 7 إلتحاق بالزوجمريم  بنموسى 01259Tمزدوجعامر

502/09/20عمالة: سلالبحيرةإقليم: سيدي قاسم أنوال 24 مزدوجعامر27086Rمريم  فناشي

806/09/17عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: سيدي قاسمالغزالي 35 إلتحاق بالزوجمريم الحجوجي 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج
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102/09/21إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 7 مزدوجالحوافات14871Nمريم عشاق

مدرسة سيدي ابراهيم إقليم: سيدي قاسمالغزالي

بولعجول

104/09/18عمالة: سل 18 إلتحاق بالزوجمريم عيسى 01257Rمزدوجعامر

404/09/19عمالة: سلمدرسة رابعة العدويةإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 22 إلتحاق بالزوجمريم مشهور 01170W)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: سيدي قاسمالموحدين

 - تمارة

704/09/19 28 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gمريمة بلكثيرية

102/09/20إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 14 مزدوجتوغيلت14809Wمسكي أسماء

302/09/20إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمالموحدين 11 مزدوجسلفات14938Lمعاشو مريم

913/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 40 مزدوجبنمنصور10898Vملود مرون

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: سيدي قاسمبناصا

 - تمارة

504/09/19 31 مزدوجعين العودة )البلدية(27052Dمليكة بن بوسلهام

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 مزدوجقصيبية10994Zمنعم  العساوي

1105/09/08عمالة: مكناسكرمتإقليم: سيدي قاسمالجولن 32 إلتحاق بالزوجمنى  رياني 03849Hمزدوجوليلي

104/09/18إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 28 إلتحاق بالزوجمنية حيمدي 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

102/09/21إقليم: القنيطرةالحريضيينإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 مزدوجعرباوة11047Gمنيق حمزة

102/09/21إقليم: الخميساتاحمد لبلجإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 مزدوجازحيليكة11474Wمهدي المامون

206/09/00إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 159 مزدوجزيرارة14911Gنادية برحلي

202/09/21عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج( 9 إلتحاق بالزوجنجلء  بوقطيب 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 مزدوجلمرابيح14779Nنجية بنهدي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 35 مزدوجصفصاف22079Yندى كندري
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502/09/21إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 7 مزدوجالحوافات14867Jنزهة حاميد

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك

العسلوجي

902/09/21إقليم: سيدي قاسم 7 مزدوجدار العسلوجي14887Fنعيمة القرشي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 35 مزدوجصفصاف22079Yهاجر جواد

313/02/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: سيدي قاسمالعقاد 31 إلتحاق بالزوجهاجر مساعد 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

 المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج(

الطويرفة

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجبومعيز10974Cهالة عبد الوهاب الدريسي

202/09/21إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 مزدوجعين الدفالي14706Jهدى الجنوي

705/10/06إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 85 مزدوجرأس اجري04219Kهدى منهيش

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة

عبد العزيز اجديات

102/09/20إقليم: سيدي سليمان 11 مزدوجأولد حسين11031Pهشام الكوش

102/09/21إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 مزدوجتوغيلت14814Bهشام كنسي

706/09/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 29 مزدوجعامر01254Mهناء اسماعيني

304/09/19عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 31 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(23036Nوسيمة الطريشني

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي )م/ج(

عبد العزيز

702/09/21عمالة: سل 17 مزدوجالسهول01224Eوصال واعراب

202/09/20إقليم: سيدي قاسماحسيناتإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 14 مزدوجالخنيشات14821Jوفاء الطهري

102/09/21إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 مزدوجسيدي عزوز14741Xوفاء نبهي

602/09/20إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 14 مزدوجصفصاف14876Uيوسف البويتيت

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

العسلوجي

102/09/21إقليم: سيدي قاسم 7 مزدوجدار العسلوجي14887Fيونس علوش

102/09/21إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمأولد عياد 6 مشرع بلقصيري 14678Dالبدراوي سعاد

)البلدية(

المازيغية
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية )م/ج( 7 المازيغيةجرف الملحة )البلدية(14686Mامعاون فاطمة

104/09/18إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 25 إلتحاق بالزوجسمية أوراغ 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(

المازيغية

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمالجاحظ 18 المازيغيةسيدي قاسم )البلدية(14659Hنزهة امعاون

602/09/21إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمأولد سيدي اعمر 6 المازيغيةسيدي قاسم )البلدية(14662Lيوسف بن طرل

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 25 مزدوجأولد حسين25437Y الزوين بوشرى

116/09/93إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 187 سيدي سليمان 27299X فضلي نزهة

)البلدية(

مزدوج

105/09/11إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 28 مزدوجعامر السفلية10927Bأبي بكر فريد

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

102/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمان 17 سيدي يحيى الغرب 10870Pأحمد الشهبة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 16 مزدوجازغار10999Eأحمد برطيع

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمانالمركزية تيهلي

جيللت

102/09/20إقليم: سيدي سليمان 19 مزدوجالصفافعة10983Mأمال الناصيري

عمالة: الصخيرات عين الروزإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال

 - تمارة

604/09/18 28 مزدوجصباح01347Nأمال املك

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

302/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mأمال داودي

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي سليمان

الغزولي

206/09/17عمالة: سل 35 مزدوجعامر01259Tأمين أعموم

606/09/17عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربي 36 إلتحاق بالزوجأوبلل  سكينة 03889Bمزدوجالدخيسة

702/09/16عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 35 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lإيمان كرير

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

102/09/20إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان 10 مزدوجالصفافعة10985Pأيوب النعناعي

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمان 35 مزدوجقصيبية10991Wابتسام الربعي
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية أولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

بنحساين

116/09/94إقليم: سيدي سليمان 177 مزدوجبومعيز10977Fابراهيم صهران

المركزية اولد الطاهر إقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية

بنعلي

104/09/19إقليم: سيدي سليمان 13 مزدوجعامر الشمالية19779Yاجرفة عبد المنعيم

216/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 142 سيدي سليمان 10847Pاحيضر سعيدة

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 53 سيدي يحيى الغرب 10870Pادريس كيلولة

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 28 مزدوجالصفافعة10983Mاسماعيل الوردي

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس 28 مزدوجدار بلعامري11009Rاسية الصمدي

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 18 مزدوجازغار10999Eاشرف شوقي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس 7 إلتحاق بالزوجاكرام الياسيني 10999Eمزدوجازغار

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 32 مزدوجازغار10999Eالبروك الزوهرة

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

101/01/10إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي سليمان 61 سيدي يحيى الغرب 20071Rالبشرة سعاد

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 9 مزدوجدار الكداري )البلدية(14687Nالجرجيني هشام

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

406/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمان 26 سيدي سليمان 10845Mالجريفي نورة

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عين الروزإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد

 - تمارة

102/09/15 28 مزدوجصباح01347Nالحسنية سرحان

116/09/93إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 177 مزدوجبومعيز10976Eالحسين البركي

المركزية اولد بوثابت 

المركز

102/09/20إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان 21 مزدوجالصفافعة10985Pالحسين داوودي

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 25 إلتحاق بالزوجالحنافي ابتهال 10999Eمزدوجازغار

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 35 مزدوجدار بلعامري11009Rالدمناتي نسرين

315



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة

الكريم

216/09/91إقليم: سيدي سليمان 145 سيدي سليمان 10851Uالديد م

)البلدية(

مزدوج

المركزية أولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل

بنحساين

116/09/99إقليم: سيدي سليمان 133 مزدوجبومعيز10977Fالذهبي سليمان

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 25 مزدوجدار بلعامري11009Rالشابي فاطمة الزهراء

116/09/91إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 153 سيدي سليمان 10853Wالصاخي فاطنة

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2

عبد العزيز اجديات

116/09/93إقليم: سيدي سليمان 55 مزدوجأولد حسين11031Pالعازيزي العربي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 28 مزدوجالصفافعة10983Mالقلعي سومية

المركزية اولد بوثابت 

المركز

102/09/20إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان 11 مزدوجالصفافعة10985Pالمهدي سكحال

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 35 مزدوجقصيبية10992Xايمان الراجي

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس

عبد العزيز اجديات

104/09/20إقليم: سيدي سليمان 14 مزدوجأولد حسين11031Pايمان الكريني

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمان 22 مزدوجأولد بن حمادي10971Zبديعة بديل

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

202/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mبشرى الصابي

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 45 مزدوجقصيبية10991Wبشرى القرشي

عمالة: الصخيرات الرمامحةإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

 - تمارة

1102/09/15 21 مزدوجسيدي يحيى زعير01367Kبلكارة مروان

202/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت 6 مزدوجقصيبية10987Sبنغزال ندى

المدرسة الجماعاتية 

البكارة

116/09/97إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمان 171 سيدي سليمان 27299Xبودرقية رقية

)البلدية(

مزدوج

 المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية

الطويرفة

306/09/17إقليم: سيدي سليمان 45 مزدوجبومعيز10974Cبوشتى الشفك

المركزية اولد بوثابت 

المركز

المدرسة الجماعتية إقليم: سيدي سليمان

الخنساء

102/09/09إقليم: سيدي سليمان 57 مزدوجازغار25664Vبوشرى  فرود
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت

البكارة

102/09/20إقليم: سيدي سليمان 18 مزدوجمساعدة11017Zثورية زاهر

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

102/09/20إقليم: سيدي سليمان 14 مزدوجالصفافعة10983Mجمال القوطي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 7 إلتحاق بالزوججهان الصبان 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

المركزية اولد بوثابت 

المركز

116/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة القاضي بن العربيإقليم: سيدي سليمان 165 سيدي سليمان 10844Lحجري علل

)البلدية(

مزدوج

616/09/95إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 66 مزدوجالصفافعة10982Lحسن الفقري

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي سليمانالمركزية بام

الغزولي

105/09/11عمالة: سل 31 مزدوجعامر01259Tحسناء لعروسي

105/09/11إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 30 سيدي يحيى الغرب 10866Kحكيمة لويز

)البلدية(

مزدوج

304/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 21 إلتحاق بالزوجحليمة الشقم 10991Wمزدوجقصيبية

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمان 28 مزدوجقصيبية10992Xحليمة بونوار

204/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 21 مزدوجقصيبية10992Xحنان عبوط

506/09/01إقليم: بركانابن حزمإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 30 مزدوجبوغريبة04464Bحيات بولبرود

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمان 28 مزدوجقصيبية10992Xحيات بيدحات

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزميإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

الفنيدق

213/02/17 39 إلتحاق بالزوجخديجة الصمك 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

102/09/20إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمان 14 سيدي يحيى الغرب 10869Nخديجة الكرداوي

)البلدية(

مزدوج

202/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 7 سيدي يحيى الغرب 10870Pخديجة صيكاك

)البلدية(

مزدوج

 المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان

الطويرفة

605/09/11إقليم: سيدي سليمان 30 مزدوجبومعيز10974Cخولة بري

110/12/92إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 199 سيدي سليمان 10853Wدحان نادية

)البلدية(

مزدوج
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 35 إلتحاق بالزوجدنيا البرنوصي 27102H سيدي سليمان

)البلدية(

مزدوج

المركزية اولد بوثابت 

المركز

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

104/09/19إقليم: سيدي سليمان 25 مزدوجالصفافعة10983Mرابحة طالبي

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

202/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجازغار11000Fرجاء بلفلح

816/09/98إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 83 سيدي سليمان 27102Hرشيد شاوش

)البلدية(

مزدوج

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد

الكريم

121/09/83إقليم: سيدي سليمان 175 سيدي سليمان 10851Uرشيد شيعال

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 20 مزدوجقصيبية10987Sرشيد مناع

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 23 مزدوجعامر الشمالية10935Kرشيدة رويبح

 المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

702/09/20إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: سيدي سليمان 9 إلتحاق بالزوجريمي كوثر 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

104/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 26 سيدي يحيى الغرب 10869Nزكرياء حسني

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 17 مزدوجازغار10999Eزكية القمش

604/09/12إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 38 سيدي سليمان 10979Hزهور نصيلي

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

602/09/20إقليم: سيدي سليمان 14 مزدوجالصفافعة10983Mسارة الطوطي

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس

 - تمارة

302/09/21 17 مزدوجسيدي يحيى زعير01375Uسارة كروكرى

502/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 7 سيدي يحيى الغرب 10870Pسارة مهاني

)البلدية(

مزدوج

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

سيدي كدار

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 23 مزدوجمساعدة11013Vسامية كوني

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

المركز

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجأولد بن حمادي10963Rسعاد الخطابي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

102/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمان 14 مزدوجقصيبية10986Rسكينة  بوجادي
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 26 مزدوجالصفافعة10985Pسكينة الرزكوني

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10981Kسكينة شرطي

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجدار بلعامري11009Rسكينة شريوط

216/09/97إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 144 سيدي سليمان 25993Cسمية صويري

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 29 مزدوجدار بلعامري11009Rسميرة ايت الحاج لحسن

106/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 32 مزدوجالصفافعة10985Pسهام طارز

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10981Kسهيلة الحسوني

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير

الشفشاوني

116/09/85إقليم: سيدي سليمان 102 سيدي سليمان 10854Xشلغمو قاسم

)البلدية(

مزدوج

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

302/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجقصيبية10987Sشيماء كلويا

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجقصيبية10986Rصبري فوزية

102/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 سيدي يحيى الغرب 10870Pصفاء البنان

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: سيدي سليمانالمركزية  القادوس

عبد العزيز اجديات

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 28 مزدوجأولد حسين11031Pصفاء الصديق

106/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 34 مزدوجالصفافعة10985Pصفاء الوردي

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجقصيبية10986Rعائشة حواط

316/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرة 92 سيدي سليمان 10852Vعبد الله العرفاوي

)البلدية(

مزدوج

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمان

الكريم

116/09/96إقليم: سيدي سليمان 165 سيدي سليمان 10851Uعبد الصمد شوقي

)البلدية(

مزدوج

المركزية أولد موسى 

بنحساين

416/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمان 98 سيدي سليمان 10979Hعبد الغني بوصبع

)البلدية(

مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/02إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 38 مزدوجرأس اجري04222Nعبد الفتاح لعويسي

702/09/16عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 38 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lعثمان القدميري

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 28 مزدوجدار بلعامري11009Rعزيزة  استاتي

302/09/15عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 28 إلتحاق بالزوجعزيزة شقدوف 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/92إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان 78 سيدي يحيى الغرب 10867Lعلي فريخ

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 14 مزدوجالصفافعة10985Pفؤاد العائق

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

202/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجدار بلعامري11009Rفاطمة أمال

405/09/11عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان 40 مزدوجعامر26070Lفاطمة الزهراء  سنيني

102/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 11 مزدوجقصيبية10987Sفاطمة الزهراء بوزايدة

المركزية اولد بوثابت 

المركز

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 23 مزدوجالصفافعة10983Mفاطمة توتاو

102/09/20إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 14 مزدوجالصفافعة10985Pفاطنة حوحو

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

106/09/17عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي سليمان 45 مزدوجعامر01250Hفدوى التابي

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 25 مزدوجدار بلعامري11009Rكريمة بالعرش

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

104/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمان 28 سيدي يحيى الغرب 10869Nكوثر العكباني

)البلدية(

مزدوج

202/09/21إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 مزدوجالصفافعة10985Pكوثر ميرة

506/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 35 سيدي سليمان 10850Tلطيفة الصغير

)البلدية(

مزدوج

 المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

116/09/94إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمان 167 سيدي سليمان 27299Xلعبيسي عبد السلم

)البلدية(

مزدوج
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الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجالصفافعة10981Kلمياء  ازريويل

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 53 مزدوجالصفافعة10982Lليلى مرزوك

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 35 مزدوجدار بلعامري11009Rمحسن المحفوض

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 مزدوجازغار11000Fم اشليح

المركزية اولد الطاهر 

بنعلي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجقصيبية10987Sم الدرداك

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة

الغزولي

105/09/11عمالة: سل 31 مزدوجعامر01259Tم العراصي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 مزدوجدار بلعامري20074Uم العكسي

مدرسة عبد ا إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد

الشفشاوني

116/09/94إقليم: سيدي سليمان 117 سيدي سليمان 10854Xم القلعي

)البلدية(

مزدوج

302/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربيإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 مزدوجازغار19116Cم المباركي

603/09/13إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 30 مزدوجسوق الطلبة05847Eمراد الحميدي

106/09/01إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 79 مزدوجعامر السفلية10925Zمراد السماعلي

101/01/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 28 مزدوجازغار11000Fمروان البودالي

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: سيدي سليمان

السلطان

702/09/20عمالة: سل 24 مزدوجالسهول01240Xمريم الحبيشي

المدرسة البتدائية تاويمة إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت

2

306/09/17إقليم: الناضور 30 إلتحاق بالزوجمريم سحابي 24404A)مزدوجالناضور )البلدية

202/09/10عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 21 إلتحاق بالزوجمريم مجدوب 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

416/09/88إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 134 سيدي سليمان 10852Vمريم ميوه

)البلدية(

مزدوج

 المدرسة الجماعاتية 

الطويرفة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي سليمان

الغزولي

504/09/19عمالة: سل 26 مزدوجعامر01259Tمريم نجي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 9 إلتحاق بالزوجملييكة وعزيز 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

يحيى

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 22 مزدوجعامر الشمالية10933Hمهى العدوي

مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان

اسبيطة

316/09/98عمالة: سل 38 إلتحاق بالزوجنادية  بوشامة 01248Fمزدوجعامر

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 29 مزدوجدار بلعامري11009Rنجوى الطاهري

المركزية اولد بوثابت 

المركز

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

102/09/14إقليم: سيدي سليمان 38 مزدوجالصفافعة10983Mنجيب عروب

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

202/09/21إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمان 7 إلتحاق بالزوجنزهة المريني 11008P سيدي سليمان

)البلدية(

مزدوج

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمان

المركز

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجأولد بن حمادي10963Rنزهة بنغنو

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

102/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمان 14 مزدوجازغار11000Fنسيمة المعروفي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي سليمان 7 إلتحاق بالزوجنعيمة منصوري 11014Wمزدوجمساعدة

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

المركزية اولد بوثابت إقليم: سيدي سليمان

المركز

202/09/21إقليم: سيدي سليمان 9 إلتحاق بالزوجهاجر  أعلل 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عبد العزيز اجديات

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمان 17 مزدوجدار بلعامري11009Rهدى بنتفور

المركزية اولد بوثابت 

المركز

104/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمان 40 مزدوجأولد بن حمادي10971Zهشام الرويجل

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

جيللت

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mهشام مجتهد

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 32 مزدوجدار بلعامري11009Rهند بوشري

302/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية تيهليإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 مزدوجأولد حسين11022Eوائل كبدي

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 مزدوجالصفافعة10982Lوجدان الناصيري

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

102/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10983Mوديان السعيدي
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

102/09/21إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجدار بلعامري11009Rياسمين الشاوي

102/09/20إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية القرية 11 مزدوجدار بلعامري11009Rياسين كوحين

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان

العزيز. المرادسة

302/09/21إقليم: سيدي سليمان 7 مزدوجالصفافعة10981Kيسرى سيكور

1101/09/15عمالة: الميةالمجدإقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت 42 إلتحاق بالزوجةأحمد أورير 20013C سيدي موسى

المجدوب

المازيغية

عمالة: الصخيرات  - النور

تمارة

113/02/17عمالة: سلمدرسة بوقنادل 30 إلتحاق بالزوج      هدي سكينة 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الموحدين

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الحياة

 - تمارة

101/01/17 38 نعم فاطمة الكنزي 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة

125/11/08 32 نعم محجوبة بنكميل 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

120/02/17عمالة: الرباط 37 نعمأحمد بوعناني 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهر

تمارة

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

804/09/02عمالة: سل 102 إلتحاق بالزوجإلهام مشرو 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضر

تمارة

201/01/06عمالة: الرباطالفتح 46 إلتحاق بالزوجأمل الرايم 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطاب

تمارة

عمالة: الصخيرات تامسنا

 - تمارة

407/09/04 28 نعمأورقى سعاد 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - العلويين

تمارة

عمالة: الصخيرات النويفات

 - تمارة

106/09/00 28 نعمابراهيم سعدون 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاط

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلون

 - تمارة

1006/09/01 34 نعمالخنوسي قاسم 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات وادي المخازن

 - تمارة

101/02/94 166 مزدوجعين العودة )البلدية(21500Uالراجي م

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصري

تمارة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

113/02/17إقليم: سيدي قاسم 36 مزدوجدار العسلوجي14887Fالراضي ريثا

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهر

تمارة

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائية

سيدي البرنوصي

104/09/18 13 إلتحاق بالزوجالزيتونية حسني 27527V سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقي

تمارة

عمالة: الصخيرات عقبة بن نافغ

 - تمارة

102/09/16 22 نعمالعبادي م نجيب 01332Xمزدوجمرس الخير
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

1002/09/20عمالة: الرباطإدريس الول 18 نعمالغنبو سمية 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

عمالة: الصخيرات ادريس الول

 - تمارة

513/02/17 34 إلتحاق بالزوجالكناوي عتيقة 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضر

تمارة

101/12/92عمالة: الرباطالحزام الخضر 134 يعقوب المنصور 01081Zالمغراوي فاطمة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - تامسنا

تمارة

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطاب

 - تمارة

313/02/17 30 نعمالمودن جمال 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلون

 - تمارة

513/02/17 36 إلتحاق بالزوجالهام الملياني 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصور

تمارة

عمالة: الصخيرات جابر بن حيان

 - تمارة

205/09/03 38 إلتحاق بالزوجاوصاف اسماء 01317F)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - طلحة بن عبيد ا

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الريبعة

 - تمارة

504/09/19 20 مزدوجسيدي يحيى زعير01371Pاوعضة صباح

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلون

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الحياة

 - تمارة

521/04/17 20 نعمايوب المغراني 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الكدية

تمارة

عمالة: الصخيرات زليخة نصري

 - تمارة

102/09/14 34 مزدوجعين العودة )البلدية(26754Eباعلي م

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعة

تمارة

مدرسة أحمد بلفريج 

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/98 100 إلتحاق بالزوجبشرى شميتو 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثم

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة

213/02/17 26 نعمبنداود فاطمة الزهراء 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضر

تمارة

عمالة: الصخيرات الفرابي

 - تمارة

316/09/88 120 مزدوجالهرهورة )البلدية(01323Mبوزياني زهور

عمالة: الصخيرات  - الكدية

تمارة

1006/09/01عمالة: الميةبدر 43 مزدوجالشللت26370Mبوكرين مريا

عمالة: الصخيرات  - السلم

تمارة

116/09/86إقليم: خريبكةم/م سوق التنين 28 مزدوجأولد بوغادي12179Mبيهي  بوشتى

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعة

تمارة

305/09/03عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 78 إلتحاق بالزوججليلة السلفاتي 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة رابعة العدوية

 - تمارة

713/02/17 36 مزدوجصباح26814Vحسناء الصديق

عمالة: الصخيرات  - العلويين

تمارة

عمالة: الصخيرات امحيجر

 - تمارة

406/09/00 20 إلتحاق بالزوجحسناء زاهيد 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسي

تمارة

عمالة: الصخيرات النصر

 - تمارة

104/09/19 10 نعمحسنة دريدر 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازن

تمارة

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

513/02/17 26 إلتحاق بالزوجحفيظة انفاوي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثم

تمارة

عمالة: الصخيرات عقبة بن نافغ

 - تمارة

205/09/11 31 إلتحاق بالزوجحكيمة بركة 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - الياسمين

تمارة

213/02/17إقليم: النواصرم. اولد الشيخ 32 إلتحاق بالزوجةحميد التروك 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريس

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة التضامن

 - تمارة

416/09/99 20 نعمحميد الوردي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامن

تمارة

عمالة: الصخيرات عين الحياة

 - تمارة

107/09/04 36 نعمحنان مدني 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - فاطمة الفهرية

تمارة

إقليم: قلعة مدرسة المام مالك

 السراغنة

113/02/17 21 إلتحاق بالزوجةحيدة ياسين 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

عمالة: الصخيرات الموحدين

 - تمارة

113/02/17 30 نعمخديجة الزياتي 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريف

تمارة

104/09/19إقليم: النواصرم. اولد القاضي 11 إلتحاق بالزوجراضية اقديم 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زياد

تمارة

عمالة: الصخيرات المغرب العربي

 - تمارة

813/02/17 31 نعمإلتحاق بالزوجرجاء سلسي 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليد

تمارة

216/09/96عمالة: سل مدرسة الحنشة 118 سيدي بوقنادل 01249Gرشدي ليلى

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - م الكغاط

تمارة

116/09/80عمالة: الرباطالمغرب العربي 60 نعمزاكية  علم 01071N يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الوفاق

تمارة

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/15 22 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01827Kزينب حمري

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيز

تمارة

120/02/08عمالة: الرباطالمشور السعيد 72 نعمسعاد الحبشي 01082A)مزدوجالتواركة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

عمالة: الصخيرات علل الفاسي

 - تمارة

213/02/17 30 نعمسكينة مستعين 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصر

تمارة

604/09/18عمالة: سل مدرسة توبقال 22 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(26180Fصباح الزبيري

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهر

 - تمارة

713/02/17 37 مزدوجصباح01350Sعبد الله بويحيى
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المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - الوحدة

تمارة

1005/09/03عمالة: الرباطعبد ا بن ياسين 60 نعمعفاف الدبلني 01064F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربي

تمارة

عمالة: الصخيرات طارق بن زياد

 - تمارة

304/09/12 40 نعمفاطمة إمشارن 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعة

تمارة

213/02/17عمالة: الميةالخنساء 37 إلتحاق بالزوجفتاح وفاء 01889C)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراح

 - تمارة

104/09/02 38 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wفتحي الجيللي

عمالة: الصخيرات  - اولد امبارك

تمارة

عمالة: الصخيرات طلحة بن عبيد ا

 - تمارة

304/09/18 24 مزدوجعين العودة )البلدية(27585Hفتيحة اهروي

عمالة: الصخيرات  - المام الشافعي

تمارة

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابي

 - تمارة

104/09/18 12 نعمكلع فاطمة الزهراء 27436W)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ضاية اعراب

تمارة

113/02/17عمالة: سلالنجاح 2 36 إلتحاق بالزوجلطيفة الوصيف 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ادريس الول

تمارة

416/09/85عمالة: الرباطالناشئة المية 108 إلتحاق بالزوجةلفيسي عبد الله 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الوحدة

تمارة

عمالة: الصخيرات النطلق

 - تمارة

111/09/00 58 نعمماجدولين حركات 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النويفات

تمارة

عمالة: الصخيرات العلويين

 - تمارة

404/09/02 24 نعممارية ايت ابا الرحيل 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغ

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد شوقي

 - تمارة

102/09/10 40 نعمم عبا 25225Tمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - النطلق

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثم

 - تمارة

216/09/02 24 نعممروان كريمة 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتح

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة

113/02/17 39 إلتحاق بالزوجمريم الصديقي 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربي

تمارة

المدرسة البتدائية الشهيد 

م بن احمد الحياني

105/09/11عمالة: فاس 26 نعممريم العمراوي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الروز

تمارة

216/09/98عمالة: الرباطاسمارة 86 إلتحاق بالزوجمهدية عرش 01076U يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

116/09/92عمالة: الرباطوادي المخازن 77 إلتحاق بالزوجنادية المحيب 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الرمامحة

تمارة

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسم

 - تمارة

704/09/18 12 إلتحاق بالزوجنادية محفوظ 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - عين الحياة

تمارة

عمالة: الصخيرات ثريا السقاط

 - تمارة

102/09/20 8 نعمنادية يديني 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوحدة

تمارة

عمالة: الصخيرات اولد سلمة

 - تمارة

101/01/10 36 نعمنجاح الدريسي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمة

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي م الشريف

 - تمارة

313/02/17 26 مزدوجأم عزة01361Dنورة العللي

عمالة: الصخيرات  - الرويضات

تمارة

عمالة: الصخيرات المنظر الجميل

 - تمارة

505/09/07 29 إلتحاق بالزوجنورة ايبا 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدوية

تمارة

104/09/18عمالة: الميةعين حرودة 2 17 إلتحاق بالزوجهناء ضريح 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النويفات

تمارة

عمالة: الصخيرات الوحدة

 - تمارة

113/02/17 40 نعميوسف الغزيزال 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي القاسم الشابي

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الشافعي

 - تمارة

213/02/17 20 نعميوسف جبور 27584G)مزدوجعين العودة )البلدية
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05

605/09/11إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تكل 52 إلتحاق بالزوج  ايت افقير فاطمة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

702/09/21إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 مزدوجالرواشد12055C الشرقاوي طاهري

105/09/11إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية سمدن 85 إلتحاق بالزوج الشرنان دنيا 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/21إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجتفني07131A امغران م

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 مزدوجانزو07171U بن وعا   صفاء

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية تغدوين 19 مزدوجتدلي فطواكة07182F حوسني رضوان

201/01/17إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية توفغين 43 مزدوجامليل07134D م منتصر

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

صالح

702/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425V يوسف العشير

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: أزيللمركزية اسكاجن

باها

504/09/18 19 إلتحاق بالزوجأبو الشتاء  حنان 05149Wمزدوجسيدي بيبي

عمالة مقاطعات زينب النفزاويةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن

الدار البيضاء أنفا

105/09/02 137 مزدوجالمعاريف )المقاطعة(01444Uأزال شهير بوخمسة

902/09/20إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 مزدوجسيدي يعقوب07185Jأسامة المازيني

304/09/12إقليم: أزيللمدرسة حي الصناعإقليم: أزيللمركزية إمليل 69 إلتحاق بالزوجأسماء منصور 06855A)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح

702/09/21 17 مزدوجبني شكدال07607Tأسماء يقين

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تلوين 29 مزدوجأيت ماجدن07098Pأشرف بوزيان

702/09/21إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجانزو07173Wإفرك م

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 22 مزدوجفم الجمعة06860Fأكضاي سفيان

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 22 مزدوجانزو07167Pأكنما رشيد
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إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح

902/09/21 17 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aإلهام  بخداش

402/09/20إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 11 مزدوجأيت ماجدن07111Dأمجار محسن

1004/09/18إقليم: الحوزتكوتارإقليم: أزيللمركزية تساوت 22 إلتحاق بالزوجأمعراض أسماء 03266Zمزدوجأيت فاسكا

302/09/21إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 مزدوجبني حسن07045Gأمينة بجدة

302/09/16إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تلغمت 21 مزدوجأيت ام06888Lأيت الحاج منصور

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية امالو 45 مزدوجتنانت07067Fأيت حمو رشيد

802/09/20إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 إلتحاق بالزوجأيت عبو كريمة 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

المدرسة البتدائية صفي إقليم: أزيللمركزية دار الجاكير

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/10 83 سيدي البرنوصي 01706Dإيمان ركاب

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 22 إلتحاق بالزوجةأيوب أججيك 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 11 مزدوجتاكلفت07246Aأيوب موجان

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية تغبول

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zاالبوخاري زينب

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wابتسام ازرايك

602/09/20إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية وازنت 24 مزدوجواو مانة11638Zابونصر خديجة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 23 إلتحاق بالزوجةاحبار   احمد 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 14 مزدوجتابية07053Rاحتاسن نور الدين

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

تمكايدوت

102/09/21إقليم: خنيفرة 7 مزدوجأيت سعدلي11679Uاحماموش الحسين

602/09/14إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: أزيللمركزية تزكي 56 إلتحاق بالزوجةاحمد الناصري 07352Rمزدوجأولد كناو
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108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغزى 35 مزدوجأيت ام06871Tاحنصال خديجة

907/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية سمدن 42 مزدوجامليل07141Lادريس  اليمني

102/09/21إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجأيت ام06882Eادريس تغجنوت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تبانت 38 مزدوجاسكسي07225Cارحو عبد ا

302/09/20إقليم: بني مللتفطويت )م/ج(إقليم: أزيللمركزية تسلي 15 إلتحاق بالزوجازهور معروف 27555Aمزدوجدير القصيبة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 25 إلتحاق بالزوجةازيوحي  دريس 07246Aمزدوجتاكلفت

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zاسماء اوجام

202/09/21إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية اكرضان 7 مزدوجارفالة07032Tاسماء عزمي

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية تلسنانت

صالح

504/09/19 18 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jاشرف خويا عيسى

402/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 مزدوجسيدي يعقوب07194Uاشهار   نادية

202/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 مزدوجاغبالة07492Tاعدلون سعيدة

102/09/21إقليم: أزيللمركزية سرمتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجأيت عباس06899Yاعلم رضوان

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إكلسين 14 مزدوجانزو07173Wاعلي سميرة

402/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تسكنت 17 مزدوجاغبالة07492Tافططاح جهان

إقليم: قلعة مدرسة المام الغزاليإقليم: أزيللمدرسة تكلووت

 السراغنة

206/09/17 32 إلتحاق بالزوجةافيخش اسماعيل 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

804/09/18إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية تغدوين 19 إلتحاق بالزوجاكوجيل كوثر 07134Dمزدوجامليل

402/09/21إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجتفني07125Uالبيض نور الدين
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إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح

1002/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07427Xالباتول الصاحيبي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 مزدوجأيت بلل07080Vالبردوز السعيد

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 35 مزدوجتنانت07067Fالبلغيتي  هشام

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح

302/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07425Vالتاميمي مريم

204/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية تغدوين 22 مزدوجسيدي يعقوب07185Jالحراث  رضوان

504/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 18 مزدوجسيدي يعقوب07185Jالحربيلي عصام

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

602/09/21 17 مزدوجبني شكدال07607Tالحرفي هند

202/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجتيزي نيسلي07498Zالحسني إكرام

104/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية افران 21 مزدوجتنانت07077Sالحسين أيت خالي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيلل مركزية إمازين 14 مزدوجانزو07173Wالحسين الطائع

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 22 مزدوجتنانت07077Sالحسين الفطواكي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تزكي 29 مزدوجأيت ماجدن07106Yالحسين غاندي

704/09/19إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 21 مزدوجزاوية احنصال06945Yالحسين نتيفي

502/09/20إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية وازنت 24 مزدوجبني زرنتل12090Rالحمري السعدية

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية آيت اسماعيل 28 مزدوجتاكلفت07252Gالحنصالي مروان

202/09/16إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: أزيللمركزية إمليل 37 إلتحاق بالزوجالخاطبي فاطمة الزهراء 04121Dمزدوجأيت نعمان

202/09/20إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تلوين 11 مزدوجأيت ماجدن07111Dالداودي إلياس
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604/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية سكاط 28 مزدوجأيت ام06871Tالدراجي عبد اللطيف

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 15 مزدوجتدلي فطواكة07180Dالدكري غزلن

103/09/13إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 43 إلتحاق بالزوجالرياح ايمان 06863Jمزدوجافورار

102/09/21إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجأولد فنان12219Fالرياكي فاتحة

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية تغبول

صالح

702/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07425Vالريغن هدى

107/09/17إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: أزيللمدرسة الداودي سعيد 30 إلتحاق بالزوجالزعيم فاطمة 06863Jمزدوجافورار

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجالزويري نجاة 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

402/09/21إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 مزدوجبني زرنتل19269Uالسعدي سعاد

519/09/17إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: أزيللمركزية تنانت 15 مزدوجأم الربيع11820Xالسعدية لعريف

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 25 مزدوجتنانت07067Fالسعيد بوحز

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: أزيللمركزية احفور

 السراغنة

104/09/18 23 إلتحاق بالزوجةالسعيد خالص 08851Vمزدوجأولد خلوف

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 11 مزدوجأيت ماجدن07111Dالسعيد زهير

502/09/21إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 م مزدوجبني زرنتل19269Uالسعيد

مدرسة سيدي الصغير بن 

المنيار

م/م أولد بن الصيد إقليم: أزيلل

المركزية

303/09/13إقليم: العرائش 34 مزدوجريصانة الجنوبية05970Nالسمار عبد القادر

108/09/17إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: أزيللمركزية أزود 32 إلتحاق بالزوجالشرفاوي خديجة 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تيديلي 28 مزدوجسيدي يعقوب07190Pالشرقاوي عبد الغفور

1007/09/17إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية افطوشن 42 مزدوجامليل07134Dالصالحي م
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204/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 28 مزدوجسيدي يعقوب07185Jالصلحي لوبنة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

102/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dالعثماني رابحة

إقليم: الفقيه بن م اهل المربعإقليم: أزيللمركزية آيت النص

صالح

506/09/17 32 إلتحاق بالزوجةالعسولي هشام 07368Hمزدوجاهل مربع

202/09/21إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 م مزدوجسيدي يعقوب07185Jالعلمي

123/01/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 27 إلتحاق بالزوجالعلوي السعدية 07246Aمزدوجتاكلفت

702/09/21إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجتابية07053Rالعماري م

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

502/09/20 14 إلتحاق بالزوجالعمراني غزلن 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية تغزى 29 مزدوجأيت ام06882Eالعمراوي جواد

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 31 إلتحاق بالزوجةالعيد سعيدي 07200Aمزدوجافورار

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: أزيللمركزية تبانت 30 إلتحاق بالزوجالعيدي رقية 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية افران

صالح

1002/09/20 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cالغربوي ايمان

605/09/08إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية آيت تمتنا 61 إلتحاق بالزوجةالقبلي عبد ا 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/12إقليم: أزيللمدرسة واريتزديك2إقليم: أزيللمركزية بوغرارت 47 إلتحاق بالزوجةالقيسوني ابراهيم 27755T)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت موسى

صالح

102/09/21 17 فاطمة مزدوجدار ولد زيدوح07412Fالكاس

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية تسليت 45 مزدوجبزو07019Dالكباص منال

504/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تاونزة 22 مزدوجارفالة07026Lالكرطيط م

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية سمدن

صالح

804/09/18 22 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fالماموني زكرياء
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102/09/21إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجارفالة07032Tالمختار بوصحيب

904/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 22 مزدوجبني حسن07044Fالمدني   وليد

608/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 45 مزدوجبين الويدان07214Rالمدني السعيد

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: أزيللمدرسة تكلووت

 السراغنة

604/09/19 16 إلتحاق بالزوجةالمسكاوي   عبد الفتاح 08794Hمزدوجالشعراء

702/09/21إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية إكلسين 9 إلتحاق بالزوجالمسكين عزيزة 07134Dمزدوجامليل

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 36 مزدوجتفني07128Xالمسلوي عبد العزيز

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

402/09/21 8 إلتحاق بالزوجالمشهوري عائشة 07365Eمزدوجأولد بورحمون

102/09/21إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجبوخريص12086Lالمصطفى نادر

1007/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تغدوين 32 مزدوجسيدي بوخالف07116Jالمصطفى وعزان

302/09/21إقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونيرإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ام06884Gالمصطفى ياحفيظ

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

1102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wالمعزوز ايوب

702/09/20إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 مزدوجارفالة07030Rالمكاوي كريمة

202/09/21إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجبني حسن07041Cالملوع ماجدة

304/09/19إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية ازلك 21 مزدوجتدلي فطواكة07176Zالمنصوري ابتسام

106/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية خلد 45 مزدوجامليل07141Lالمنصوري ابراهيم

802/09/21إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجتابية07053Rالمهدي ارايد

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 18 مزدوجتاكلفت07246Aالمهدي العلوي
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تابية 26 مزدوجتنانت07073Mالمهدي فوزي

إقليم: قلعة اولد منصور المركزيةإقليم: أزيللمركزية تكندافت

 السراغنة

102/09/20 13 إلتحاق بالزوجةالناصري عبدالرحيم 08919Uمزدوجزمران الشرقية

404/09/12إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية بوغرارت 48 إلتحاق بالزوجالهام أيت حمو 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية تكناريوت

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07425Vالهام عامر

502/09/20إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 مزدوجسيدي بوخالف07116Jالهيمة ليلى

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح

502/09/20 11 مزدوجأحد بوموسى07427Xالوادفي جواد

102/09/21إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 مزدوجانزو07173Wالوردي عبد المجيد

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية ازلك 11 مزدوجسيدي بوخالف07118Lالورضي م

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

702/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dاليازيزي هند

902/09/21إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت عباس06895Uام العيد  وخميس

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

902/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zامال بلحسن

إقليم: الفقيه بن م موسى بن نصيرإقليم: أزيللمركزية تباروشت

صالح

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجامال رزقي 07334W الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية خلد 14 مزدوجسيدي يعقوب07185Jامزيغ خالد

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 مزدوجسيدي بوخالف07118Lاملوك عبد الرحيم

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cاميمة امير

504/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية برنات 18 مزدوجأيت ماجدن07098Pانتصار الكوريد

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

502/09/21 17 مزدوجبني وكيل07620Gانميش فدوى
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الصلية
جماعة التعيين

107/09/05إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 117 إلتحاق بالزوجةانوار توفيق 06851W)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت علي 22 مزدوجسيدي بوخالف07116Jاوحماني اسماعيل

إقليم: الفقيه بن م الخنساءإقليم: أزيللمركزية تلسنانت

صالح

204/09/19 15 إلتحاق بالزوجةاولعيد ايداين 07329R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية سمدن 22 مزدوجتدلي فطواكة07176Zاوناصر عبدالحفيظ

504/09/19إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية زالكن 28 مزدوجفم الجمعة06860Fايت احماني حياة

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغبول 32 مزدوجأيت ام06871Tايت ارحو سعيد

108/09/17إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية احفور 45 مزدوجامليل07134Dايت البصير عبد الصادق

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 24 مزدوجتنانت07077Sايت الطالب مريم

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية تبانت 35 مزدوجدير القصيبة07531Kايت بركة عبد ا

302/09/10إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 53 مزدوجامليل07134Dايت بن سعيد عبد اللطيف

102/09/21إقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونيرإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجأيت ام06884Gايت بن موح عبد الرحمان

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 مزدوجتنانت07073Mايت تعموت امنة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 35 مزدوجسيدي بوخالف07116Jايت كرداس يونس

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cايمان  وفاق

308/09/17إقليم: القنيطرةم.م دكاكلةإقليم: أزيللمركزية واولى 36 إلتحاق بالزوجايمان بنعدي 23019Vمزدوجسيدي م بنمنصور

إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح

702/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fايمان جرير

إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fايمان فنان
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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نتقال إن
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المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 مزدوجواولى07097Nايمان مزناوي

202/09/21إقليم: خنيفرةبوخلخالإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجاكلموس11719Mايمن الوالي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تلوين 22 مزدوجأيت ماجدن07102Uايوب التلكيش

902/09/21إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجواو مانة11638Zايوب الداودي

502/09/21إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 إلتحاق بالزوجةايوب الزهراوي 07134Dمزدوجامليل

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح

604/09/19 18 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jايوب حسيمي

502/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 مزدوجواولى07092Hايوسف م

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية امالو 28 إلتحاق بالزوجباحو وصال 07007Rمزدوجبني عياط

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية تبانت 22 إلتحاق بالزوجةباعدي يونس 06889Mمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 29 مزدوجتاكلفت07246Aبدر الدين بحيري

302/09/21إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجأولد فنان12219Fبدر الدين تومي

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين

صالح

1002/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vبدر حيمود

إقليم: الفقيه بن أولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

1002/09/21 17 مزدوجدار ولد زيدوح07415Jبديعة لحريش

104/09/12إقليم: أزيللمدرسة حي الصناعإقليم: أزيللمركزية افطوشن 69 إلتحاق بالزوجةبركام جواد 06855A)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

1102/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vبرم سفيان

102/09/21إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 17 مزدوجاغبالة07487Mبزي عزيزة

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bبشرى الهاشمي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

102/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lبطاش معاد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

102/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dبقالي فاطمة الزهراء

902/09/21إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 17 مزدوجلكناديز12172Eبلحرصة سكينة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 33 مزدوجأيت واوردا07234Mبلحسن حجاج

701/01/17إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 30 مزدوجموحى أوحمو الزياني11771Uبلعياشي  طارق

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية آيت امراس

صالح

304/09/19 28 مزدوجأولد زمام07476Aبلقاضي عبد اللطيف

402/09/20إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 مزدوجأيت ماجدن07111Dبلمودن م

904/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية أزرو 32 مزدوجدير القصيبة07526Eبن الشيخ عبد الكريم

إقليم: الفقيه بن مركزية الخللطةإقليم: أزيللمركزية مسكاون

صالح

508/09/17 29 مزدوجأولد ناصر07458Fبن جدة كلثومة

مدرسة المقاوم م إقليم: أزيللمركزية آيت اسماعيل

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

104/09/18 30 إلتحاق بالزوجةبنخلوق سليمان 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح

704/09/19 15 إلتحاق بالزوجةبنعمو عبد الرحيم 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

208/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت النص 37 إلتحاق بالزوجةبنعيسى الحسين 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 45 مزدوجتاكلفت07246Aبنغاء السعدية

502/09/21إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dبهيجة الحافة

إقليم: الفقيه بن مركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح

102/09/21 17 مزدوجبني وكيل07629Sبهيجة حدادي

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية تسكنت

صالح

904/09/19 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cبوخاتم عبد الصمد

106/09/00إقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميلإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 134 إلتحاق بالزوجةبوخمن مولي نور الدين 06862Hمزدوجافورار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

702/09/20 24 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bبوخيف سكينة

306/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تغدوين 29 مزدوجسيدي يعقوب07190Pبوسلمة خالد

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابو هريرة 2إقليم: أزيللمركزية إمليل 133 سيدي يوسف بن علي 19164Eبوشرة محسيم

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: أزيللمركزية تنانت

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 27 إلتحاق بالزوجبوشرى مرزوق 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 35 مزدوجتابية07053Rبوعياد حسن

104/09/19إقليم: بني مللتيحونة )م/ج(إقليم: أزيللسرمت تبانت 21 إلتحاق بالزوجبوغانيم حنان 27557Cمزدوجتيزي نيسلي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

802/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dبوكروم سارة

204/09/18إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية امالو 28 إلتحاق بالزوجبويفدن فريدة 07203Dمزدوجتيموليلت

407/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية مسكاون 26 مزدوجتدلي فطواكة07176Zبويكضاض عبدالحافظ

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07425Vتسكلى نادية

 مجموعة  مدارس سد إقليم: أزيللمركزية إكيس

مولي يوسف

102/09/21إقليم: الحوز 7 إلتحاق بالزوجتملل راضية 03389Hمزدوجأيت عادل

406/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 31 إلتحاق بالزوجتمليلت بوشرة 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية سكاط

صالح

902/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07421Rتمليلت مريم

216/09/97عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: أزيللمركزية إمليل 179 مزدوجبني يخلف27549Uثورية لعتيق

إقليم: الفقيه بن مدرسة المتنبيإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي

صالح

823/01/17 39 سوق السبت أولد 27758Wجبير تطروفين

النمة )البلدية(

مزدوج

302/09/20إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 مزدوجأيت ماجدن07102Uجزولي فردوس

204/09/19إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت علي 18 مزدوجسيدي بوخالف07116Jجلل وليد
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102/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 11 مزدوجتاكلفت07246Aجمال الدهبي

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uجمال الفلماني

604/09/19إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية وازنت 25 مزدوجواو مانة11638Zجمال المير

704/09/12إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية لعوينة 46 إلتحاق بالزوججمال خديجة 07203Dمزدوجتيموليلت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تبانت 22 مزدوجواولى07093Jجمال خويا

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 22 مزدوجاغبالة07487Mجمال محسن

902/09/20إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تكناريوت 14 مزدوجاسكسي07225Cجمال ناجي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية أموكز

صالح

508/09/17 35 مزدوجأحد بوموسى07426Wجميعة بن موسى

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية وازنت 25 مزدوجتدلي فطواكة07176Zجميل عبد الحق

108/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية أموكز 33 مزدوجأيت ماجدن07106Yجواد تحلبة

702/09/21إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 إلتحاق بالزوججودار علية 07134Dمزدوجامليل

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية تغدوين 29 مزدوجأيت ماجدن07113Fحاضوض  م الصغير

106/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 37 مزدوجسيدي يعقوب07190Pحاكم السعيد

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

102/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dحاكمي ليلى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 28 مزدوجتبانت06903Cحاميد لعكون

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 24 مزدوجتاكلفت07252Gحبيبة اشعو

623/01/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 44 إلتحاق بالزوجحبيبة ايتلنسوخت 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

1002/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dحجار خديجة

904/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللسرمت تبانت 21 مزدوجأيت ام06880Cحرت زهير

108/09/17إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 45 مزدوجامليل07137Gحسن الربيب

702/09/21إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجتبانت06911Lحسن العمري

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

302/09/20إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيلل 22 مزدوجلبراكسة12227Pحسن ايتوس

105/09/11إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية برنات 67 إلتحاق بالزوجةحسن خطاب 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

902/09/20إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 11 إلتحاق بالزوجحسناء أيت حمو ابراهيم 07222Zمزدوجبين الويدان

102/09/20إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 إلتحاق بالزوجحسناء اتلقاضيت 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: أزيلل

أحنصال

102/09/20إقليم: أزيلل 12 مزدوجزاوية احنصال26105Zحسناء احنصال

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 19 مزدوجأيت ماجدن07098Pحسناء العلوي

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

704/09/19 31 مزدوجأولد زمام07480Eحسناء القلمي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 مولي عيسى بن 06996Dحسناء بيتوس

إدريس

مزدوج

302/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uحسناء حماوي

508/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية تابية 35 مزدوجتاونزا06979Kحسناء فاتح

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 23 إلتحاق بالزوجحسناء كريم 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

702/09/20إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 مزدوجارفالة07030Rحفيظة أيت يدير

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيلل 12 مزدوجتيلوكيت07265Wحفيظة امزيل
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904/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية اباشكو 28 إلتحاق بالزوجحفيظة ايتعبي 07641Eمزدوجكطاية

302/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 مزدوجاغبالة07492Tحفيظة وعائشة

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيلل

صالح

607/09/17 35 الفقيه بن صالح 18737Rحليمة امعمي

)البلدية(

مزدوج

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

108/09/17عمالة: سلالنجاح 2إقليم: أزيلل 36 إلتحاق بالزوجحليمة خرواش 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

404/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 28 مزدوجناوور07515Tحليمة مجاهد

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

1002/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vحمزة أوريك

102/09/21إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجانزو07173Wحمزة عللة

102/09/12إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية آيت علي 69 إلتحاق بالزوجةحمزة فارس 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 مزدوجواولى07092Hحميد آيت بن حمو

202/09/21إقليم: بني مللمركزية أموكرإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجتيزي نيسلي07504Fحميد ارحو

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

902/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07363Cحميد مسكين

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

1002/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vحميد معزوف

104/09/19إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية وريد 15 مزدوجبني حسن07041Cحميد وجكالي

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 24 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cحنان العكاوي

102/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 17 مزدوجاغبالة07492Tحنان الناوي

206/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 24 إلتحاق بالزوجحنان ايت حمو 03744Uمزدوجاغواطيم

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 22 إلتحاق بالزوجحنان بتوجى 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية
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407/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 37 إلتحاق بالزوجحنان بوتل 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح

904/09/19 31 مزدوجأولد زمام07476Aحنان حلول

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة

صالح

408/09/17 24 إلتحاق بالزوجحنان لكروتي 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

107/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديك2إقليم: أزيللمركزية افطوشن 36 إلتحاق بالزوجحنان واشو 27755T)مزدوجدمنات )البلدية

302/09/21إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجاغبالة07487Mحوح صباح

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تيغانمين

صالح

304/09/19 31 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cحورية الرشدي

1002/09/21إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير 7 مزدوجتابية07049Lحورية شوقير

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: أزيللمركزية تنانت 26 إلتحاق بالزوجحياة برباش 26726Zمزدوجحربيل

608/09/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 37 إلتحاق بالزوجةخالد السعيدي 10017Mمزدوجحد الدرا

802/09/21إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجأيت ام06880Cخالد ايت باعزا

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

902/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zخالد خديجة

مجموعة مدارس السيفر إقليم: أزيللمركزية تساوت

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجةخالد دادس 02755Uمزدوجحربيل

508/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 32 مزدوجبين الويدان07218Vخالد زروالي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 15 مزدوجارفالة07030Rخديجة الكرطاوي

1002/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 مزدوجتيزي نيسلي07498Zخديجة اوعبود

904/09/19إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تكندافت 18 مزدوجواولى07097Nخديجة ايت بوحس

408/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية احفور 38 إلتحاق بالزوجخديجة ايت عقى 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

343



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح

502/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zخديجة بوعدي

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

صالح

704/09/19 21 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aخديجة حساني

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 19 مزدوجانزو07167Pخديجة فلت

302/09/21إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتابية07053Rخليل رضوان

204/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 18 مزدوجسيدي يعقوب07185Jخولة أعقيق

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتيلوكيت07265Wخوي أيوب

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك

صالح

806/09/17 35 سوق السبت أولد 07319Eدابش يوسف

النمة )البلدية(

مزدوج

مدرسة تيزي نيسلي إقليم: أزيللمركزية تيغانمين

الجماعاتية

404/09/19إقليم: بني ملل 31 مزدوجتيزي نيسلي26045Jدادسي خديجة

1004/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 15 مزدوجارفالة07026Lدشري فاطمة الزهراء

102/09/21إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجلبراكسة12227Pدنيا المحفوضي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية وريد 28 مزدوجتنانت07067Fدنيا شوبي

1002/09/21إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجبني حسن07041Cدنيا عبو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيف 22 مزدوجتاكلفت07246Aراشيد اوحمان

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zرجاء الصديق

604/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تابية 32 مزدوجأيت تكل07063Bرجاء بوشكيرى

إقليم: الفقيه بن مركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجرجاء سلوك 07485Kمزدوجأولد زمام

802/09/20إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 إلتحاق بالزوجرحلة انصاف 07137Gمزدوجامليل
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402/09/21إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 مزدوجتفني07125Uرزاق فاطمة

116/09/99إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 179 مزدوجدمنات )البلدية(06856Bرشيد ابها

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية سكاط 14 مزدوجأيت عباس06895Uرشيد اتفان

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة القدسإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 179 مزدوجأزيلل )البلدية(06853Yرشيد العلمي

902/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجواولى07092Hرشيد ايت ابراهيم

116/09/97إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية السور 167 مزدوجدمنات )البلدية(06854Zرشيد بويباون

708/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تباروشت 39 مزدوجبين الويدان07218Vرشيد حنضور

102/09/21إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجتفني07131Aرشيد شكري

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية خلد 21 مزدوجانزو07167Pرشيدة الهرار

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تبانت 25 مزدوجواولى07093Jرشيدة ايت جيللي

مدرسة عبد ا إقليم: أزيللمركزية أموكز

الشفشاوني

1001/01/10إقليم: الجديدة 109 مزدوجأولد فرج08103Gرشيدة ترابي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سمدن 23 إلتحاق بالزوجةرضوان الشرقاوي 07134Dمزدوجامليل

404/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية توفغين 28 مزدوجسيدي يعقوب07190Pرضوان العسري

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uرضوان انكيس

408/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تبانت 29 مزدوجتاونزا06969Zرضوان عيساوي

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

1102/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07417Lرضوان نايت عيدة

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجبين الويدان07218Vرضوان واقروروش
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إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fريحانة المعز

202/09/20إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 مزدوجسيدي يعقوب07185Jزاكي   نورة

102/09/21إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية تاركا 17 مزدوجناوور07515Tزايد الجديري

302/09/21إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجأيت اوقبلي07242Wزايد ايت اهبا

108/09/17إقليم: بني مللتفطويت )م/ج(إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 45 مزدوجدير القصيبة27555Aزباير م

202/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية إكلسين 14 مزدوجتنانت07073Mزروق كمال

104/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 28 مزدوجسيدي يعقوب07185Jزغار   الحسين

602/09/21إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 مزدوجأيت عباس06895Uزكرياء السعيدي

602/09/20إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 مزدوجأيت ماجدن07106Yزكرياء العشاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبدونإقليم: أزيللمركزية اسوال

صالح

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجةزكرياء اورو 07575Hمزدوجكريفات

605/09/11إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 52 إلتحاق بالزوجةزكرياء اوسري 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تغدوين 32 مزدوجسيدي يعقوب07190Pزكرياء قراط

504/09/18إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية تغدوين 28 مزدوجفم الجمعة06860Fزهرة العنبري

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجتبانت06903Cزهرة بكضيض

902/09/20إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 مزدوجأيت ام06888Lزهرة شاطبي

408/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 27 إلتحاق بالزوجزهرة مستور 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية آيت اسماعيل 14 مزدوجتاكلفت07246Aزهرة واولى
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202/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 11 مزدوجتابية07053Rزهير الهو

502/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 مزدوجتنانت07073Mزهير حمداوي

إقليم: الفقيه بن مركزية الخللطةإقليم: أزيللمركزية ارفالة

صالح

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجزهيرة حافظي 07458Fمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

902/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lزهيرة حيدود

1123/01/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 43 مزدوجاغبالة07487Mزياد الطالبي

1002/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية افران 11 مزدوجتابية07053Rزينب ايت بولمنازيل

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 19 مزدوجانزو07167Pزينب صابر

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cزينب قبيل

102/09/21إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 مزدوجتاكلفت07248Cزينب وجوظن

402/09/20إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 إلتحاق بالزوجزينب وزين 07000Hمزدوجبني عياط

902/09/21إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 8 دعماش إلتحاق بالزوجزينب 12135Pمزدوجمفاسيس

1002/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية تلغمت 17 مزدوجتيزي نيسلي07498Zسارة  عثماني

102/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: أزيللمركزية تسكنت 17 مزدوجأولد بوغادي12179Mسارة التابتي

502/09/20إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير 14 إلتحاق بالزوجسارة النوري 05829Kمزدوجقصر بجير

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح

302/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07427Xسارة بنغاء

102/09/21إقليم: أزيللمركزية إكيسإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجسيدي بوخالف07120Nسارة خلوقي

702/09/21إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 مزدوجواو مانة11638Zسارة نعمان
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602/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية تلغمت 21 مزدوجأيت ام06889Mساعد حميد

102/09/21إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجأيت بلل07085Aسالمة ولهري

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية وازنت

صالح

1002/09/20 24 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cسحيت حياة

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تيرارين

صالح

502/09/21 8 إلتحاق بالزوجسعاد الصياد 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

802/09/21إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 مزدوجأيت عباس06893Sسعاد ايت تشتيوين

108/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية مسكاون 32 مزدوجفم الجمعة06860Fسعاد جودات

1102/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجاغبالة07492Tسعاد فتيح

302/09/21إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 مزدوجناوور07515Tسعاد لمخنتر

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

1002/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lسعدية اتمغارت

406/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 23 مزدوجواولى07093Jسعيد بيقت

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيلل 29 مزدوجتاونزا06969Zسعيد حمداوي

606/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 45 مزدوجاكودي نلخير06930Gسعيد حنضور

802/09/21إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجبني حسن07044Fسعيد طويل

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: أزيللمدرسة القدس

صالح

602/09/10 40 الفقيه بن صالح 07325Lسعيد لوريكي

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: أزيللسرمت تبانتإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجتبانت06913Nسعيد نمزيلن

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية برنات 19 مزدوجأيت ماجدن07098Pسفيان أحمد بومزوغ

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تزكي 19 مزدوجأيت ماجدن07106Yسفيان اعياض
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إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

1002/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vسفيان عاشور

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: أزيللمركزية مسكاون

صالح

408/09/17 32 إلتحاق بالزوجةسفيان نجاح 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

1102/09/21إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجبني بتاو12084Jسكاد بديعة

إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fسكينة برنوش

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئإقليم: أزيللمركزية مسكاون

وتنان

308/09/17 37 إلتحاق بالزوجسكينة بوداود 04849Vمزدوجأورير

204/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 22 مزدوجتدلي فطواكة07176Zسكينة بودروز

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية تسلي

صالح

302/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cسكينة بوشمة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

302/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dسكينة حمداني

802/09/21إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: أزيللمركزية سرمت 17 مزدوجواو مانة25447Jسكينة روزاني

123/01/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطة 42 نعمسكينة طواف 07547Cمزدوجتانوغة

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bسكينة لمرياضي

204/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: أزيللمركزية احفور 20 إلتحاق بالزوجسكينة مجيد 03744Uمزدوجاغواطيم

204/09/19إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية خلد 21 مزدوجسيدي بوخالف07116Jسلوى اللدمي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح

602/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dسلوى حضراوي

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cسلوى خراطية

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07363Cسمية السعداني

204/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تيديلي 22 مزدوجتدلي فطواكة07176Zسمير بوسهين
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إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lسميرة الزيدي

908/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 36 مزدوجسيدي يعقوب07190Pسميرة الكمالي

204/09/18إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية تابية 22 مزدوجفم الجمعة06860Fسميرة اليماني

805/09/07إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: أزيللمركزية احفور 109 إلتحاق بالزوجسميرة زهير 07351Pمزدوجأولد كناو

202/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيلل مركزية إمازين 17 مزدوجاغبالة07492Tسناء التهمو

216/09/97إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمدرسة إزلفن 126 مزدوجأزيلل )البلدية(06851Wسناء الشاولي

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

702/09/21 17 مزدوجبني شكدال07613Zسناء زيدان

402/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 مزدوجتيزي نيسلي07498Zسهام ايت سي م

102/09/21إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيلل مركزية بوخادل 17 مزدوجلبراكسة12227Pسهام صابيري

مجموعة مدارس النخيل إقليم: أزيللمركزية تيديلي

المركزية

604/09/19عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجسهام مشاش 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية تاركا 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bسهام يوسف

102/09/21إقليم: خريبكةم/م بير الطينإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 17 مزدوجبوخريص12085Kسوكينة المكاوي

1004/09/19إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية ازلك 22 إلتحاق بالزوجشارع سميرة 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/21إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية تيزرت 17 مزدوجأيت اسحاق19924Fشروق اشبوكي

402/09/21إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجبني سمير12193Cشفيق الكمال

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lشفيق فاطمة الزهراء

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تيزرت

صالح

902/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lشيماء بامسعودي
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502/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية تيزرت 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cشيماء حدادو

إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية تيغانمين

صالح

202/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fشيماء كبري

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fصالح بوطيب

1102/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية المسا 24 مزدوجاغبالة07487Mصالح عقاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cصالحة لبريني

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

902/09/20 24 مزدوجبني شكدال07607Tصباح عيشوني

مركزية اغبالو ايت 

طوطس

إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: أزيلل

صالح

604/09/19 28 مزدوجأولد زمام07480Eصدقي إدريس

102/09/21إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجأيت بلل07085Aصفاء السوي

504/09/02إقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزيةإقليم: أزيللمركزية تامدة 161 مزدوجبوزنيقة )البلدية(25090Wصلح الدين عريوة

202/09/21إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجبني حسن07041Cصلح الدين عزمي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح

302/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wصليحة شد

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: أزيللمركزية اسمسيل

النواصر

307/09/17إقليم: برشيد 33 إلتحاق بالزوجصمودي حسناء 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

908/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 26 إلتحاق بالزوجصوفيا بوكدر 07004Mمزدوجبني عياط

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 28 مزدوجانزو07167Pصوفيا عبري

902/09/21إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 8 إلتحاق بالزوجعائشة   اوعدو 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

704/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 28 مزدوجاسكسي07225Cعائشة لوزي

602/09/21إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجتابية07053Rعائشة يوسفي
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تغدوين 29 مزدوجتدلي فطواكة07176Zعادل أعطار

108/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية تكندافت 32 مزدوجامليل07141Lعادل الغوات

104/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت علي 22 مزدوجتدلي فطواكة07176Zعبد الله أيون

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة تكلووتإقليم: أزيللمركزية احفور 23 مزدوجانزو06867Nعبد الحفيظ خازمة

302/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية خلد 11 مزدوجواولى07092Hعبد الحق املل

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجأيت ام06888Lعبد الحكيم المعطاوي

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

204/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيلل 16 مزدوجأيت ام06880Cعبد الرحمان حجاج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية افران 28 مزدوجواولى07093Jعبد الرحيم أيت مماس

102/09/21إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: أزيللمركزية روكلت 8 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم حمدي 12125Dمزدوجلكفاف

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 28 مزدوجبين الويدان07218Vعبد الرحيم دفعاوي

116/09/96عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: أزيللمركزية إمليل 181 مزدوجبني يخلف27099Eعبد الرحيم لعروية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 38 مزدوجأيت واوردا07234Mعبد الرزاق اكرضي

104/09/19إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: أزيللمركزية تيديلي 18 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق العروية 12062Kمزدوجشكران

204/09/19إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 15 مزدوجتدلي فطواكة07182Fعبد الرزاق بكوش

502/09/21إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجتسقي06964Uعبد الرزاق مستور

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير

سيدي البرنوصي

116/09/96 187 سيدي مومن 01631Xعبد السلم الزاكي

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجبني زرنتل19269Uعبد السلم بنعباس
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202/09/20إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 11 مزدوجتدلي فطواكة07182Fعبد الصادق ايت باحمي

102/09/21إقليم: أزيللمركزية مكدازإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجأيت تمليل07161Hعبد العالي امزير

306/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية خلد 32 مزدوجامليل07141Lعبد العزيز اعيوي

إقليم: الفقيه بن م النارةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

704/09/18 38 سوق السبت أولد 07321Gعبد العزيز المفاق

النمة )البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجتاكلفت07246Aعبد الغاني بن توزا

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 26 مزدوجبين الويدان07218Vعبد الغني حنصالي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية اسمسيل

صالح

702/09/20 13 مزدوجأحد بوموسى07421Rعبد الكامل نجيبة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 22 مزدوجواولى07093Jعبد الكريم الموضع

إقليم: الفقيه بن مركزية الخللطةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز

صالح

904/09/19 28 مزدوجأولد ناصر07458Fعبد اللطيف الهرمي

407/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية امالو 32 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف شكير 06921Xمزدوجاكودي نلخير

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 15 مزدوجتبانت06911Lعبد ا ازكاغ

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: أزيللمركزية تكندافت

باها

108/09/17 35 إلتحاق بالزوجةعبد ا الخياطي 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجتيلوكيت07265Wعبد ا عبدي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 21 مزدوجتاكلفت07246Aعبد ا نجوي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 25 مزدوجتيلوكيت07265Wعبد ا همي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تيزرت 31 مزدوجبني حسن07045Gعبد النور ايكن

102/09/21إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجتبانت06906Fعبد الواحد رضوان
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123/01/17إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: أزيللمركزية آيت واكن 39 مزدوجزاوية الشيخ )البلدية(07345Hعبد الواحد شرقاوي

204/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 15 مزدوجبني حسن07045Gعبدالوهاب البداوي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد بورحمونإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجعتيقة اييش 07448Vمزدوجأولد بورحمون

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجتدلي فطواكة07180Dعز الدين نابل

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللسرمت تبانت 28 مزدوجتنانت07067Fعزالدين ايت مدوش

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 19 مزدوجتاونزا06982Nعزيز افتوح

108/09/17إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 29 مزدوجأيت ام06880Cعزيز ايت اعمر

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية آيت علي

عبدا بن ياسين

106/09/17إقليم: خنيفرة 45 مزدوجسبت ايت رحو11804Eعزيزة التومازي

702/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uعزيزة الرسمي

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cعزيزة دكير

402/09/09إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمركزية تنانت 69 إلتحاق بالزوجعزيزة وازكيت 06851W)مزدوجأزيلل )البلدية

202/09/21إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجانزو07173Wعصام الغزواني

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 مزدوجتاكلفت07249Dعصام صبري

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 35 مزدوجسيدي يعقوب07190Pعصام غموش

302/09/21إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية توفغين 17 مزدوجأيت اسحاق19924Fعضيم عائشة

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: أزيللمركزية إمليل

 - تمارة

805/09/03 98 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wعطيفي سهام

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zعفراء بطش
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304/09/18إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 32 مزدوجامليل07141Lعلي إسوسنة

702/09/21إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 مزدوجأيت ام06888Lعماد إسيف

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 مزدوجتبانت06903Cعمر بويكوتى

202/09/21إقليم: بني مللمركزية أموكرإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 مزدوجتيزي نيسلي07504Fعمر مرباح

102/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 مزدوجأولد بوغادي12179Mعنك رفيقة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية تغبول

صالح

402/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dعيشوني نهيلة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد زيانإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجغاندي نبيلة 07624Lمزدوجبني وكيل

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير

صالح

902/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07363Cغزلن اباخو

إقليم: الفقيه بن مدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية اكرضان

صالح

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجغزلن الكناوي 07367Gمزدوجأولد زمام

102/09/21إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجانركي07207Hغزلن امني

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية المسا

صالح

202/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wغزلن فوزي

802/09/21إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتفني07125Uغيتة رضى شافي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح

402/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dغيلن حنان

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة حي الصناعإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 157 مزدوجدمنات )البلدية(06855Aفؤاد العكير

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تساوت

صالح

704/09/19 32 مزدوجأولد زمام07476Aفؤاد صميم

602/09/20إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 مزدوجتاونزا06969Zفائق نور الدين

119/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 35 مزدوجانزو07167Pفاتحة بن مسعود
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307/09/05عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: أزيللمركزية تساوت 125 إلتحاق بالزوجفاضمة الطاهري 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

804/09/18إقليم: أزيللمركزية أزروإقليم: أزيللمركزية تبانت 25 إلتحاق بالزوجفاطمة أيت بوتسركال 19476Uمزدوجتامدا نومرسيد

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: أزيللمركزية تيغانمين

أحنصال

102/09/21إقليم: أزيلل 7 مزدوجزاوية احنصال26105Zفاطمة اعريش

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت حساين

صالح

502/09/21 17 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fفاطمة الحمراوي

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lفاطمة الزهراء  بكراوي

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية تكناريوت 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cفاطمة الزهراء أبورزاق

402/09/21إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 مزدوجتفني07125Uفاطمة الزهراء الحيداوي

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cفاطمة الزهراء الدابدي

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية توفغين

صالح

902/09/21 17 مزدوجبني وكيل07620Gفاطمة الزهراء السعودي

1002/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجاغبالة07492Tفاطمة الزهراء القاسي

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: أزيلل

أحنصال

102/09/20إقليم: أزيلل 14 مزدوجزاوية احنصال26105Zفاطمة الزهراء المودن

1002/09/21إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 10 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء امريزيق 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07425Vفاطمة الزهراء بابا

604/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية خلد 21 مزدوجسيدي يعقوب07185Jفاطمة الزهراء بوستة

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تيرارين

صالح

202/09/20 24 الفقيه بن صالح 18737Rفاطمة الزهراء حساني

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجأيت بلل07085Aفاطمة الزهراء سكوري

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللسرمت تبانت

صالح

302/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dفاطمة الزهراء فاضيل
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1002/09/21إقليم: أزيللمركزية سرمتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 مزدوجأيت عباس06899Yفاطمة الزهراء معداد

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07432Cفاطمة الزهراء مغفوري

304/09/18عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: أزيللمركزية إكيس 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء هباز 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07421Rفاطمة الزهراء هوللي

702/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية اكرضان 17 مزدوجتيزي نيسلي07498Zفاطمة الزهراء يحياوي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح

902/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dفاطمة السعيدي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 19 مزدوجتنانت07073Mفاطمة الصغير

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية اسوال

طوطس

302/09/21إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eفاطمة القاضي

201/01/10إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمركزية آيت النص 78 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت أحضري 06851W)مزدوجأزيلل )البلدية

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بوخليف 07067Fمزدوجتنانت

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط

صالح

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة بوعيق 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

902/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07427Xفاطمة قاجور

إقليم: الفقيه بن م الداخلةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

704/09/19 31 سوق السبت أولد 07319Eفاطمة مرشيد

النمة )البلدية(

مزدوج

202/09/21إقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونيرإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجأيت ام06884Gفاطمة مليح

108/09/17إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية تزكي 33 إلتحاق بالزوجفاطمة نصيف 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

702/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 إلتحاق بالزوجفاطنة قليليش 07077Sمزدوجتنانت

402/09/21إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجتفني07125Uفاظمة التوري
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607/09/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي 38 إلتحاق بالزوجفاندي حبيبة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية توفغين

طوطس

1002/09/21إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eفتيحة الدوهو

608/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 36 مزدوجسيدي يعقوب07190Pفتيحة الزايد

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح

302/09/21 7 إلتحاق بالزوجفتيحة بنيكس 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 مزدوجارفالة07032Tفدوى امريم

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سعيدإقليم: أزيللمركزية ترست

صالح

708/09/17 36 إلتحاق بالزوجفدوى حناني 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

502/09/21إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fفدوى خروش

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 مزدوجتبروشت07255Kفدوى وحميس

216/09/98إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: أزيللمركزية تنانت 179 مزدوجبني ملل )البلدية(07301Kفريد عبد لوي

108/09/17إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 37 إلتحاق بالزوجةفكري عبد العزيز 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

مدرسة سيدي الصغير بن إقليم: أزيللمركزية إكلسين

المنيار

102/09/21إقليم: أزيلل 8 إلتحاق بالزوجفلح رجاء 06858Dمزدوجبزو

108/09/17إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 35 إلتحاق بالزوجفوزية الموفري 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

316/09/99إقليم: أزيللمدرسة الداودي سعيدإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 149 مزدوجواويزغت06864Kفوزية بلل

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيلل مركزية بوخادل

صالح

502/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zفوزية قاسيم

202/09/21إقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونيرإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ام06884Gفيصل فاهيمي

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية آيت موسى

صالح

702/09/21 8 شراف إلتحاق بالزوجةقاسمي 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

102/09/21إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 مزدوجالفقراء12131Kقدور بطاش
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202/09/20إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية إكلسين 14 مزدوجسيدي يعقوب07185Jكرومي الهام

102/09/21إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 مزدوجبني زرنتل19269Uكريم مجيدي

إقليم: الفقيه بن مدرسة المتنبيإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال

صالح

902/09/21 9 إلتحاق بالزوجكريمة ايت بوتروايت 27758W سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

202/09/21 17 مزدوجبني وكيل07620Gكريمة رباص

202/09/21إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت عباس06893Sكريمة شاوش

402/09/21إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجاغبالة07487Mكريمة شرفدين

102/09/21إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 إلتحاق بالزوجكلثوم عمرني 07242Wمزدوجأيت اوقبلي

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن

الشق

208/09/17 24 إلتحاق بالزوجكوثر إميح 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية خلد 28 مزدوجانزو07167Pكوثر ايت المعطي

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تيزرت

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lكوثر بني امكاد

102/09/20إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 إلتحاق بالزوجكوثر عقرى 07547Cمزدوجتانوغة

102/09/21إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية توفغين 17 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cكوثرعجلوي

807/09/17إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية تغبول 35 مزدوجبين الويدان07222Zكونتي نادية

104/09/02إقليم: أزيللمدرسة حي الصناعإقليم: أزيللمركزية بوغرارت 101 إلتحاق بالزوجلبراهمي نورة 06855A)مزدوجدمنات )البلدية

402/09/21إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 مزدوجواولى19490Jلبنى اوشعو

عمالة: طنجة - مدرسة 11 يناير البتدائيةإقليم: أزيللمركزية السور

أصيل

108/09/17 27 إلتحاق بالزوجلبنى يحياوي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 35 مزدوجسيدي يعقوب07190Pلحبيب رزاد
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إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تاونزة

صالح

704/09/18 32 مزدوجأولد زمام07476Aلحسن إزمران

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية تبانت

صالح

904/09/18 38 مزدوجأحد بوموسى07363Cلحسن أقبلي

806/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 33 مزدوجامليل07141Lلحسن آيت حمو احمو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 22 مولي عيسى بن 06992Zلحسن العصيب

إدريس

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة ابو حنيفة النعمانإقليم: أزيللمركزية ازلك

صالح

204/09/19 31 مزدوجدار ولد زيدوح27756Uلحيان شيماء

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت امزالطإقليم: أزيللمركزية وازنت 21 مزدوجأيت بوولي06918Uلطفي شمس الدين

502/09/21إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجتشرافت12072Wلطيفة انور

إقليم: الفقيه بن مدرسة ابو حنيفة النعمانإقليم: أزيللمركزية روكلت

صالح

1002/09/20 24 مزدوجدار ولد زيدوح27756Uلطيفة ايت الشيخ

302/09/21إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجارفالة07032Tلطيفة فتري

401/01/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية توفغين 36 مزدوجسيدي يعقوب07190Pلطيفة لعسري

المدرسة الجماعاتية إقليم: أزيللمركزية آيت حساين

تباروشت

602/09/21إقليم: أزيلل 8 إلتحاق بالزوجلطيفة وعلل 26692Mمزدوجتبروشت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية ترست 39 مزدوجبزو07023Hلغديرة م

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية إكلسين 7 مزدوجانزو07171Uلغفير حليمة

306/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية وريد 26 مزدوجأيت تكل07063Bلمعلم ادريس

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

1002/09/20 24 مزدوجأحد بوموسى07427Xلمياء حصار

مدرسة سيدي م بن عبد 

ا

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: أزيلل

السبع الحي الم

504/09/18 21 إلتحاق بالزوجلمياء معروفي 01583V الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/12إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 48 إلتحاق بالزوجلوبنى وحكيم 22049R)مزدوجدمنات )البلدية
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إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية سويت ايت اونير

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zليلى الفضاني

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجتبانت06903Cليلى اوعياض

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية إمي نوارك

صالح

802/09/20 24 الفقيه بن صالح 18737Rليلى بعوشي

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية تاركا

صالح

702/09/20 24 مزدوجأولد ناصر07452Zليلى حجابي

402/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 24 مزدوجبين الويدان07218Vليلى حسو

116/09/98إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 179 مزدوجدمنات )البلدية(06856Bم,هشام الفللي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 21 إلتحاق بالزوجماحمو اسماء 07067Fمزدوجتنانت

إقليم: الفقيه بن م الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح

902/09/21 7 إلتحاق بالزوجمارية حنيني 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

1002/09/21إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 مزدوجتشرافت12072Wمازي مهدي

416/09/94عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: أزيللمدرسة ميمونة 132 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02491Gمالكة اكوري

1102/09/21إقليم: بني مللمركزية أموكرإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 مزدوجتيزي نيسلي07504Fمجدة كندي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 11 مزدوجبني حسن07044Fمجمد بنيطو

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية زمط 15 مزدوجتبروشت07255Kمحسن العسري

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 مزدوجتدلي فطواكة07180Dمحسن تالحرتيت

102/09/21إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 مزدوجانزو07171Uمحسين ابركوكس

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: أزيللمركزية اسوال

صالح

1102/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07425Vم أضبوع

904/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية افران 31 مزدوجتسقي06964Uم أعيسي
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المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

808/09/17إقليم: بني مللمركزية إخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيلل 42 مزدوجتانوغة26883Vم أوشريف

202/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجأيت مزيغ07260Rم ازكاغ

102/09/21إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجبني حسن07045Gم اشقير

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تابية 11 مزدوجتسقي06964Uم اكريم

102/09/20إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 11 إلتحاق بالزوجةم الرافعي 07085Aمزدوجأيت بلل

604/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية سكاط 18 مزدوجأيت ام06880Cم الزويت

مدرسة سيدي م بن عبد إقليم: أزيللمركزية ابراغن

ا

108/09/17إقليم: أزيلل 35 مزدوجفم الجمعة06859Eم العللي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية تزكي 22 مزدوجتفني07128Xم الغرناطي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجواولى07097Nم الفكاك

202/09/21إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 مزدوجواولى07092Hم املل

604/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 22 مزدوجتدلي فطواكة07176Zم ايت بن حسي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية تلوين 32 مزدوجأيت ام06889Mم ايت خيرة

602/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 مزدوجواولى07092Hم بختي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 مزدوجواولى07097Nم برج

402/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجسيدي يعقوب07194Uم بوشفرة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تبانت 25 مزدوجواولى07097Nم دنكير

204/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية إكلسين 25 مزدوجسيدي يعقوب07185Jم رفيع
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إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح

108/09/17 39 مزدوجأولد ناصر07454Bم زاهير

1008/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية تاونزة 36 مزدوجدير القصيبة07534Nم ساسوني

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت تمليلإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجأيت تمليل07152Yم شرادي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تيزرت 28 مزدوجبني حسن07044Fم عزمي

602/09/21إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجتابية07049Lم عشاق

302/09/21إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 9 إلتحاق بالزوجةم علوي 11761Hمزدوجلهري

808/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تلغمت 35 مزدوجواولى07089Eم قالدة

402/09/21إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجبني حسن07045Gم قيدا

102/09/21إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية خلد 7 مزدوجلبراكسة12227Pم لخواثري

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيف 11 مزدوجتاكلفت07246Aم مزوز

302/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجأيت مزيغ07260Rم معلم

102/09/20إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 مزدوجسيدي بوخالف07116Jم ملول

206/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 26 مزدوجسيدي بوخالف07116Jم واخير

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجتابية07049Lمراد الحجامي

202/09/21إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجتيغسالين11663Bمراد الملوكي

502/09/20إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 مزدوجأيت ماجدن07102Uمراد بوقدير

402/09/21إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 غزلن مزدوجتدلي فطواكة07182Fمرزوق 
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208/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 35 مزدوجسيدي يعقوب07190Pمروان منير

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي

بن ياسين

502/09/20إقليم: العيون 11 إلتحاق بالزوجمريم اشاتي 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/21إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 إلتحاق بالزوجمريم الطائع 07044Fمزدوجبني حسن

307/09/17إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 45 مزدوجسمكت07646Kمريم ايت لحسن

502/09/21إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: أزيللمركزية تسلي 17 مزدوجاكلموس11717Kمريم بوتغيت

102/09/21إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 مزدوجاغبالة07487Mمريم بوداوود

إقليم: الفقيه بن م 6 نونبرإقليم: أزيلل مركزية بوخادل

صالح

302/09/21 17 مزدوجدار ولد زيدوح07361Aمريم بوزيد

504/09/19إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 18 مزدوجسيدي يعقوب07185Jمريم بوكريشة

107/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 35 إلتحاق بالزوجمريم حامي 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lمريم حكمي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 إلتحاق بالزوجمريم حلماوي 07098Pمزدوجأيت ماجدن

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

صالح

302/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wمريم زروالي

إقليم: الفقيه بن مدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية تلغمت

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى26387Fمريم سميرس

902/09/21إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 إلتحاق بالزوجمريم صابر 07089Eمزدوجواولى

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07363Cمريم عباوي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية آيت واستر

صالح

606/09/17 23 مزدوجأحد بوموسى07421Rمريم فاتح

105/09/03إقليم: بني ملل م رياض بني مللإقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطة 153 مزدوجبني ملل )البلدية(27759Xمريم مديول
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إقليم: الفقيه بن مركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية مكداز

صالح

502/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07427Xمصطفى اللويتي

504/09/18إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية افطوشن 32 مزدوجامليل07141Lمصطفى المومني

102/09/21إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 مزدوجأيت عباس06895Uمصطفى ترصواظ

923/11/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية أموكز 33 مزدوجتنانت07067Fمصطفى رسام

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيلل مركزية إمازين

طوطس

102/09/21إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eمصطفى شريف

104/09/19إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 15 مزدوجواولى07097Nمصطفى عزيزي

402/09/21إقليم: أزيللمركزية تلوينإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 مزدوجأيت ماجدن07113Fمعاد بوستة

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تكناريوت 22 مزدوجتبروشت07255Kمعزوز عبد العزيز

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07429Zمعقول يوسف

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 19 مزدوجسيدي بوخالف07116Jملوكي مصطفى

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية سكاط 14 مزدوجتابية07053Rمليكة ايت تشتيوين

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 35 مزدوجأيت ام06871Tمليكة ايتبوتسركال

108/09/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 35 إلتحاق بالزوجمنى  عركابي 25426Lمزدوجتسلطانت

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 42 مزدوجبين الويدان07218Vمنى أورير

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 15 مزدوجتاونزا06982Nمهتدي فريد

302/09/21إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية إكلسين 17 مزدوجاغبالة07487Mمولوي جميلة

إقليم: الفقيه بن مركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو

صالح

702/09/20 24 مزدوجدار ولد زيدوح07409Cمونة بركاوي
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202/09/21إقليم: خنيفرةالهريإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 إلتحاق بالزوجمونة رستم 11755Bمزدوجلهري

202/09/20إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 مزدوجأيت عباس06895Uميلودة نايت اغريس

502/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 11 مزدوجتاكلفت07252Gميمون اعرير

إقليم: الفقيه بن مركزية الخميسإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح

702/09/21 17 مزدوجبني شكدال07613Zمينة اكريت

602/09/21إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 17 مزدوجبني زرنتل12090Rنادية اسرغين

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية اباشكو

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wنادية بلوالي

مجموعة مدارس إقليم: أزيللمركزية إيواريضن

السويهلة المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجنادية شهبي 02520Nمزدوجالسويهلة

602/09/20إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تبانت 11 مزدوجأيت ام06888Lنبيل بنتكا

102/09/20إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 مزدوجواولى07092Hنبيل لعريفي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية إكيس

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07426Wنبيه نادية

1108/09/17إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 28 إلتحاق بالزوجنجاة البوعناني 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية آيت مكون

صالح

102/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07421Rنجاة الغزواني

108/09/17عمالة: مكناسولدة بنت المستكفيإقليم: أزيللمركزية تاكست 36 إلتحاق بالزوجنجاة كنصري 03996T)مزدوجمكناس )البلدية

702/09/21إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: أزيللمركزية إكلسين 17 مزدوجبوخريص12086Lندير غزلن

إقليم: الفقيه بن م الرجاءإقليم: أزيللمركزية سرمت

صالح

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجنزهة مرواحي 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: أزيللمركزية آيت النص 23 إلتحاق بالزوجةنسيم بوفرا 03159Hمزدوجامزوضة

908/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 35 إلتحاق بالزوجنعيمة  اخشت 07200Aمزدوجافورار
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208/09/17إقليم: خنيفرةالوحدةإقليم: أزيللمركزية واولى 35 إلتحاق بالزوجنعيمة احتاسن 18478Jمزدوجتيغسالين

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: أزيللمركزية تلسنانت

ملول

1008/09/17 35 إلتحاق بالزوجنعيمة اوعمي 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

804/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 38 مزدوجواولى07089Eنعيمة عمي

202/09/21إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية تلغمت 17 مزدوجبني زرنتل12090Rنهيلة  برحو

302/09/21إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 مزدوجاغبالة07492Tنوال الحمر

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت مكونإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 مزدوجأيت تمليل07158Eنور الدين المسكاوي

906/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية افران 35 مزدوجأيت تكل07063Bنورة أعطار

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

102/09/20إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيلل 12 مزدوجتيلوكيت07265Wنورة ايت امغارن

804/09/19إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 25 مزدوجتنانت07067Fنورة بوزرو

508/09/17إقليم: أزيللمركزية الحدادةإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 26 إلتحاق بالزوجنورة عثماني 07231Jمزدوجواويزغت

202/09/20إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 14 مزدوجتاونزا06969Zنورة فاظصي

106/09/17إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: أزيللمركزية افران 45 مزدوجسمكت07646Kنورة فرشي

604/09/18إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 20 إلتحاق بالزوجنورة مليح 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

102/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 مزدوجتاونزا06982Nنوفيسة بنشطو

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية برنات

صالح

202/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07432Cهاجر القادري

102/09/21إقليم: أزيللمركزية إكيسإقليم: أزيلل مركزية إمازين 7 مزدوجسيدي بوخالف07120Nهجر امين

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: أزيللمركزية خلد

صالح

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجهجر رحوي 07581Pمزدوجكريفات
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704/09/18عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: أزيللمركزية تساوت 19 إلتحاق بالزوجهدى البحتري 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

302/09/21إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية سرمت 9 إلتحاق بالزوجهدى لعويني 06979Kمزدوجتاونزا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 36 مزدوجسيدي يعقوب07190Pهشام بادو

102/09/20إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 مزدوجبني زرنتل19269Uهشام كرادي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 مزدوجتفني07125Uهناء مغراوي

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: أزيللمركزية امالو

صالح

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجهند احمدوش 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 مزدوجالرواشد12057Eهند البخيالي

302/09/20إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 مزدوجسيدي بوخالف07116Jهند معرافت

302/09/21إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 مزدوجاكلموس11713Fوالعياشي ابتسام

202/09/21إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 مزدوجبني زرنتل19269Uوداد بوسهماين

مركزية اغبالو ايت إقليم: أزيللمركزية آيت حساين

طوطس

202/09/21إقليم: أزيلل 7 مزدوجتاونزا06974Eوداد نصيري

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية ترست 18 مزدوجفم الجمعة07037Yوديع الزغودي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تكندافت 35 مزدوجسيدي يعقوب07190Pوديع المهنديس

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية إكلسين

صالح

1002/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07421Rوزيف نسيمة

304/09/19إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 15 مزدوجتدلي فطواكة07182Fوليد اعجيبات

204/09/19إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية تلوين 15 مزدوجأيت ماجدن07102Uوليد زالف

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية تلغمت 18 مزدوجارفالة07032Tوليد زروال
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806/09/17إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية تيديلي 42 مزدوجامليل07134Dوليد عادل

402/09/21إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 مزدوجتاونزا06982Nوهبي رشيدة

504/09/18إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 23 إلتحاق بالزوجةووال المصطفى 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد احمدإقليم: أزيللسرمت تبانت

صالح

302/09/21 17 مزدوجبني شكدال07617Dياسر غياتي

608/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية المسا 32 مزدوجسيدي يعقوب07190Pياسين زهدي

802/09/20إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 مزدوجتابية07049Lيحيى بويزركان

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية أهل الواد

صالح

108/09/17 32 مزدوجأولد ناصر07454Bيوسف أعبي

107/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 26 إلتحاق بالزوجةيوسف الناصري 07004Mمزدوجبني عياط

602/09/20إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 مزدوجبني حسن07044Fيوسف حما

105/09/03إقليم: بني مللم. أولد سي ميمونإقليم: أزيللمدرسة الزيتونة 79 إلتحاق بالزوجةيونس العلمي 07360Zمزدوجسيدي جابر

402/09/21إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 إلتحاق بالزوجةيونس القوري 07539Uمزدوجدير القصيبة

408/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت داود اوموسىإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 42 مزدوجسمكت07652Sيونس ايت منصور

103/09/13إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 61 مزدوجامليل07134Dيونس بوعلي

902/09/20إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية تبانت 24 المازيغيةبوتفردة07507Jالداودي مصطفى

902/09/20إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيللمركزية آيت ام 24 المازيغيةقصبة تادلة )البلدية(07337Zم ختيري

604/09/18إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت النص 38 المازيغيةبني عياط07006Pم مونير

1102/09/21إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 17 المازيغيةأولد ايعيش07356Vمريم الداودي
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504/09/19إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 21 إلتحاق بالزوجوفاء ادمران 26688H)المازيغيةمريرت )البلدية

103/09/13إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 27 نعماحمد بوتغا 07203Dمزدوجتيموليلت

607/09/04إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية الفتح 107 إلتحاق بالزوجاسماء مايضم 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

101/01/10إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخ 62 مزدوجدير القصيبة07539Uالحسين العلم

104/09/19إقليم: خنيفرةالزلقةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 31 مزدوجمولي بوعزة11626Lالخطابي لبنى

116/09/86إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللم ابن زهر 92 نعمالمصطفى محوت 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

323/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 43 مزدوجدير القصيبة07523Bايمان   بنداودي

708/09/17إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 15 إلتحاق بالزوجبربيس نعيمة 07810Nمزدوجعين تيزغة

523/01/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: بني مللمركزية بن شرو 43 إلتحاق بالزوجبوحمي نورة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقي 96 نعمبوعزة فيطوطي 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: بني مللمركزية الشركت 24 مزدوجبني زرنتل12090Rبينحو جميلة

116/09/85إقليم: بني مللم عباد المجاطيإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 197 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07338Aحسن عرباوي

المدرسة البتدائية عائشة إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخ

أم المؤمنين

216/09/97إقليم: العيون 95 إلتحاق بالزوجحفيظة  عبد الدائم 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: الفقيه بن م السعادةإقليم: بني مللمركزية ملوية

صالح

402/09/20 24 الفقيه بن صالح 19574Aحليمة العمار

)البلدية(

مزدوج

216/09/85إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية كطاية 267 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07343Fحميد لقرع

405/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 32 إلتحاق بالزوجحنان صالحي 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

304/09/18إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 28 إلتحاق بالزوجرجاء مندور 07558Pمزدوجتاكزيرت
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206/09/01إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللم الحنصالي 113 مزدوجالقصيبة )البلدية(20037Dرشيد السعيد

406/09/01إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: بني مللمركزية ادوز 95 مزدوجبني يخلف12106Hرشيد الكطي

903/09/13إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: بني مللم اولد يوسف 31 إلتحاق بالزوجةرشيد بعزيزي 06219Jمزدوجالدردارة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية ناوور 28 إلتحاق بالزوجرضوان هند 07558Pمزدوجتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: بني مللمركزية بوتفردة

صالح

704/09/18 28 إلتحاق بالزوجةزكرياء نحيل 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سلطانإقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية

صالح

904/09/19 21 مزدوجأحد بوموسى07429Zسكينة عمار

706/09/00إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: بني مللم القصيبة الشرقية 70 مزدوجأيت بوبيدمان04159Vسميرة توهان

1104/09/18إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: بني مللمركزية ملوية 19 إلتحاق بالزوجسناء أيتعلي امصاد 11243Vمزدوجأيت سيبرن

104/09/18إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 28 مزدوجبني زرنتل19269Uسهام أومزيان

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: بني مللم عباد المجاطي

الفنيدق

105/09/03 56 إلتحاق بالزوجسومية خشون 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة معاذ بن جبل إقليم: بني مللم ابن الهيثم

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/83 166 طنجة المدينة 15149Rشمسي نجات

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: بني مللم عين الغازي

الفنيدق

606/09/00 66 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hطارق وقور

مدرسة عمر بن عبد إقليم: بني مللم. الصومعة

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/01 30 نعمطلحة نورة 20654Z قلعة السراغنة

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 19 مزدوجأيت اوقبلي07242Wعائشة ايت خشوش

716/09/96إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: بني مللم ام المؤمنين 70 مزدوجأيت بوبيدمان04159Vعادل بن حليمة  العلمي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد غانمإقليم: بني مللم خالد بن الوليد

صالح

117/09/84 54 نعمعاطي عبد اللطيف 07593Cمزدوجبرادية

116/09/96إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية مجاط 157 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07342Eعبد الحفيض خفيقي
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604/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 33 مزدوجدير القصيبة07526Eعبد الحق ايت يوسف

706/09/01إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: بني مللمركزية مجاط 66 مزدوجزاوية الشيخ )البلدية(07345Hعبد الرحيم رشيدي

104/09/19إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية أموكر 31 مزدوجدير القصيبة07526Eعبد الرحيم سيمور

817/09/90إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 149 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07650Pعبدالقادر اكدال

مدرسة تيزي نيسلي إقليم: بني مللمركزية تازيزاوت

الجماعاتية

208/09/17إقليم: بني ملل 25 مزدوجتيزي نيسلي26045Jعثمان بيري

مركزية إخوربا ايت 

يعقوب

123/01/17إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني ملل 22 إلتحاق بالزوجةعمر لطفي 26817Yمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: بني مللمركزية فم العنصر

اركيعة

إقليم: الفقيه بن 

صالح

502/09/20 9 إلتحاق بالزوجغناي كريمة 07573Fمزدوجاهل مربع

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: بني مللمركزية ناوور

صالح

1002/09/20 9 مزدوجأحد بوموسى07417Lغيثة ابيج

502/09/20إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية أموكر 14 إلتحاق بالزوجفاضمة بوخميس 07547Cمزدوجتانوغة

704/09/19إقليم: بني مللتفطويت )م/ج(إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الناجي 27555Aمزدوجدير القصيبة

218/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 45 مزدوجدير القصيبة07539Uكلي نعيمة

104/09/02إقليم: بني ملل م رياض بني مللإقليم: بني مللمركزية ايت علي 155 مزدوجبني ملل )البلدية(27759Xلبنى مائضم

عمالة: الصخيرات عيدالوهاب بنمنصورإقليم: بني مللم.واد المخازن

 - تمارة

116/09/93 124 مزدوجسيدي يحيى زعير26748Yلكريفي خديجة

123/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: بني مللمركزية تانوغة 22 إلتحاق بالزوجةم الزكري 07562Uمزدوجتاكزيرت

304/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية الشركت 28 مزدوجأيت أم البخث07569Bم اوتمغارت

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي

زيدون

704/09/12إقليم: العيون 35 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hم خفيقي

616/09/93إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: بني مللم اولد يوسف 140 مزدوجبني ملل )البلدية(07315Aم مرزوق
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116/09/88إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 207 مزدوجالقصيبة )البلدية(20037Dم نوبا

221/09/83إقليم: بني مللم الطلسإقليم: بني مللم اولد يوسف 168 مزدوجبني ملل )البلدية(24795Aمرابطي عبد القادر

204/09/19إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 10 إلتحاق بالزوجمريم الضاوي 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح

504/09/18 28 مزدوجأولد ناصر07457Eمريم الفلح

108/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 20 إلتحاق بالزوجمريم بطل الخروبة 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

304/09/18إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 مزدوجالرواشد12055Cمريم فارية

عمالة: الصخيرات جابر بن حيانإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي

 - تمارة

316/09/93 141 مزدوجتمارة )البلدية(01317Fمعين احمد

602/09/21إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 7 إلتحاق بالزوجمليكة التابتي 07539Uمزدوجدير القصيبة

216/09/92إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللم. أولد سي ميمون 120 مزدوجبني ملل )البلدية(07318Dمليكة الحاجي

823/01/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 43 مزدوجتانوغة07547Cمنى الهراس

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: بني مللمركزية الشركت

صالح

804/09/18 28 الفقيه بن صالح 18737Rمهدي الكبوري

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات ابن زيدونإقليم: بني مللم انس بن مالك

 - تمارة

416/09/95 100 مزدوجالصخيرات )البلدية(23495Mميمون العزاوي

216/09/91إقليم: بني مللخرطوسإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 203 مزدوجبني ملل )البلدية(26882Uمينة ابو الحياء

216/09/99إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: بني مللم أولد بوبكر 74 إلتحاق بالزوجةنادي حميد 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

صالح

502/09/21 7 مزدوجأحد بوموسى07417Lنادية الريزني

عمالة: طنجة - مدرسة الحسن بن الصديقإقليم: بني مللمركزية ايت داود اوموسى

أصيل

123/01/17 27 إلتحاق بالزوجنورة أزاض 15201X)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية دار الفلحإقليم: بني مللمركزية بن شرو

صالح

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجهشوم فاطمة الزهراء 07476Aمزدوجأولد زمام
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

623/01/17إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني ملل 36 مزدوجدير القصيبة07526Eهوار  شيماء

116/09/96إقليم: بني مللم الطلسإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 183 مزدوجبني ملل )البلدية(24795Aيخلف وتاوغشوت

404/09/18إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 29 إلتحاق بالزوجةعبد ا شكوكي 07296E)المازيغيةبني ملل )البلدية

804/09/18إقليم: بني مللمدرسة فم أوديإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 المازيغيةفم اودي07387Dم اوقرينا

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحم نزيهة

صالح

107/09/05 50 الفقيه بن صالح 07325Lأبخان جواد

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

صالح

106/09/01 135 إلتحاق بالزوجإبوري  حكيمة 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

1002/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 9 مزدوجاغبالة07487Mأغزاف حنان

المدرسة البتدائية طارق إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا

بن زياد

305/09/08إقليم: العيون 53 إلتحاق بالزوجا مساعف مريم 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

304/09/18عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 18 إلتحاق بالزوجابتسام منان 26068J سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة المعمل

صالح

116/09/93 92 مزدوجأولد ناصر07458Fاحمد لكناوي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يعلىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

صالح

502/09/14 29 إلتحاق بالزوجالبدر مريم 07571Dمزدوجاهل مربع

102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت تمليلإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 9 مزدوجأيت تمليل07152Yالتومي لحسن

416/09/85إقليم: بني مللم جغوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد 157 مزدوجبني ملل )البلدية(27742Dالحافظ م

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم الرشاد

صالح

916/09/96 110 مزدوجأولد ناصر07452Zالحسين الدياني

عمالة مقاطعات عين لل كنزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

السبع الحي الم

202/09/20 9 إلتحاق بالزوجالخياري ايمان 01598L عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

 م.الـــبـــراديـــــــة 

المركزية

102/09/20عمالة: الميةالفلحإقليم: الفقيه بن صالح 11 إلتحاق بالزوجالذهبي سميرة 01900P)مزدوجالمية )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح

104/09/19 13 مزدوجأحد بوموسى07426Wالزين امينة
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إقليم: الفقيه بن مركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

102/09/20 9 إلتحاق بالزوجةالقلعي عبد الغاني 07480Eمزدوجأولد زمام

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح

204/09/12 40 الفقيه بن صالح 07325Lالكداري زهيرة

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح

102/09/21 11 إلتحاق بالزوجةالمصطفى الفطواكي 07575Hمزدوجكريفات

 م.الـــبـــراديـــــــة إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم

المركزية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

216/09/98 45 نعمالمصطفى الكباش 07370Kمزدوجبرادية

617/09/84إقليم: بني مللمركزية بوحجرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 185 مزدوجسيدي جابر07405Yالمصطفى الهادي

إقليم: الفقيه بن مدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

صالح

116/09/96 157 مزدوجكريفات27251Vالورزادي نعيمة

107/09/17إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 26 إلتحاق بالزوجالورصاني ازهور 27042T)مزدوجبوسكورة )البلدية

1004/09/12إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوعزة 32 إلتحاق بالزوجاليامنى فاطمة الزهراء 07646Kمزدوجسمكت

عمالة: الصخيرات المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار

 - تمارة

604/09/18 20 إلتحاق بالزوجاليوسري خديجة 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

105/09/11إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: الفقيه بن صالح 42 مزدوجتسقي06964Uامزير الشرقاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس

صالح

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجامينة وثاب 07575Hمزدوجكريفات

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد 22 مزدوجأيت بوولي06914Pايت بوسالم عبد الصماد

102/09/20إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 9 مزدوجبني زرنتل19269Uايوب حمداوي

إقليم: الفقيه بن مركزية  بني وكيلإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك

صالح

904/09/18 18 مزدوجبني وكيل07620Gبدر الدين الحفاري

102/09/14إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 51 مزدوجلمعادنة12205Rبوبكرة عبد الحكيم

مجموعة مدارس إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد

تمازوزت

102/09/20إقليم: الحوز 9 إلتحاق بالزوجبورجا مريم 03342Gمزدوجتمزوزت

104/09/12إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 55 مزدوجلمعادنة12205Rبين الحرة
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102/09/20إقليم: أزيللمركزية آيت تمليلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 9 مزدوجأيت تمليل07152Yجروض م

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح

باها

816/09/99 17 سيدي عبد ا 05316Cجواد الزاهير

البوشواري

مزدوج

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

صالح

416/09/97 137 الفقيه بن صالح 07333Vحافظ فاطمي

)البلدية(

مزدوج

 م.الـــبـــراديـــــــة 

المركزية

1016/09/98إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالح 70 نعمإلتحاق بالزوجحسناء المير 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

124/01/17إقليم: النواصرم. مطار النواصرإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة خالد بن الوليد 35 إلتحاق بالزوجحسناء بنعمي 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

صالح

607/09/04 36 مزدوجكريفات07581Pحمدي م

104/09/19إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 16 إلتحاق بالزوجحنان حاكمي 11538Rمزدوجأيت بلقاسم

605/09/11إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحم الخنساء 48 إلتحاق بالزوجحنان ورضي 12142Xمزدوجأولد عبدون

إقليم: الفقيه بن م الرشادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج

صالح

206/09/01 44 إلتحاق بالزوجخلوقي لمياء 20608Z سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

مزدوج

807/09/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة خالد بن الوليد 30 إلتحاق بالزوجدرنك لوبنة 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

521/09/83إقليم: بني مللم باب افتوحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 195 مزدوجبني ملل )البلدية(07303Mديان عبد الحميد

إقليم: الفقيه بن م أولد عطوإقليم: الفقيه بن صالحم العرفان

صالح

704/09/18 17 إلتحاق بالزوجرجاء مرحوم 07364Dمزدوجسيدي  حمادي

عمالة مقاطعات المقاوم الوديبيإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام

الدار البيضاء أنفا

214/09/17 22 إلتحاق بالزوجرحاب  فاضيلي 01451B)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

206/09/17إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 26 إلتحاق بالزوجرزاق مريم 25446H)مزدوجمريرت )البلدية

إقليم: الفقيه بن م نزيهةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة

صالح

116/09/94 160 إلتحاق بالزوجةرشيد لهديلي 18736P الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

102/09/16إقليم: سطاتالملليةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 27 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sرشيدة إسيفي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح

602/09/20 24 مزدوجأولد ناصر07452Zرشيدة رضوان
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1006/09/01إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 59 إلتحاق بالزوجةرضوان سفير 07381Xمزدوجأولد كناو

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح

1023/01/17 39 إلتحاق بالزوجزينب أمزيل 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

104/09/18 32 مزدوجكريفات07581Pسارة بلقاس

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

104/09/18 32 مزدوجبني شكدال07607Tسارة شكير

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح

108/09/17 32 مزدوجأولد ناصر07457Eسدير أيوب

إقليم: الفقيه بن مدرسة المعملإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح

604/09/12 54 سوق السبت أولد 18741Vسعودي نزهة

النمة )البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد العافيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

102/09/20 9 مزدوجأحد بوموسى07421Rسعيد الساقي

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العدادشة

صالح

1004/09/19 21 مزدوجأحد بوموسى07432Cسلمى موكينا

إقليم: الفقيه بن م الخنساءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح

204/09/18 18 إلتحاق بالزوجسلوى غريبي 07329R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح

323/01/17 24 مزدوجأولد ناصر07452Zسميرة الساهل

إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات

صالح

106/09/01 149 الفقيه بن صالح 07333Vسومية نزيه

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي

صالح

104/09/19 13 إلتحاق بالزوجةشباكة أسامة 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن م اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح

702/09/20 21 مزدوجدار ولد زيدوح07362Bصالح غرافي

102/09/15إقليم: مديونةالميرة لل خديجةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 30 مزدوجالهراويين )البلدية(25358Mصالحي عبد الصمد

107/09/17إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 42 مزدوجلمعادنة12209Vصفاء مولى الدار

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

106/09/00 139 مزدوجكريفات07369Jصلح  حداد

501/01/17إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 32 مزدوجبني بتاو12078Cصليحة  الحديوي
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ
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ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/14إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 14 مزدوجأولد بوغادي12179Mطه عبد الحميد خلدون

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1

السبع الحي الم

507/09/17 22 إلتحاق بالزوجعالمي سهام 25892T عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/93إقليم: بني مللخرطوسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 141 مزدوجبني ملل )البلدية(26882Uعبد الرحيم بلقشاش

716/09/94إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 165 مزدوجبني ملل )البلدية(19571Xعبد العزيز جناتي

204/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 21 مزدوجارفالة07026Lعبد القادر اجعموض

121/09/83إقليم: بني مللمركزية القرية النموذجيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 235 مزدوجسيدي جابر07402Vعبد ا عبيد

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح

102/09/15 44 الفقيه بن صالح 07325Lعز الدين فطوري

)البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العدادشة

صالح

202/09/20 14 مزدوجأحد بوموسى07432Cعماوي مريم

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاوية

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

123/01/17 28 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء رمضاوي 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة القاضي عبد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج

الرحمان المنصوري

202/09/20إقليم: خريبكة 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زلماط 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيد

صالح

101/01/10 50 إلتحاق بالزوجفاطمة كريم 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى

الغربية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

106/09/00 131 مزدوجكريفات07369Jفتيحة السلسي

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد

صالح

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجفدوى الزكاني 07454Bمزدوجأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

صالح

104/09/18 19 إلتحاق بالزوجةفرطيط عبد العالي 07578Lمزدوجكريفات

118/09/17عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 14 إلتحاق بالزوجفوزية مركوني 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير

صالح

404/09/19 10 إلتحاق بالزوجفيروز الفضالي 07624Lمزدوجبني وكيل

118/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخللطة 15 إلتحاق بالزوجةكريم محسن 07026Lمزدوجارفالة
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إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجكوثر شعشاع 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

918/09/17إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 25 إلتحاق بالزوجلبنى الفراج 26817Yمزدوجدير القصيبة

716/09/85إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 144 مزدوجبني ملل )البلدية(07298Gلحسن برغيز

إقليم: الفقيه بن مركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء

صالح

216/09/92 64 نعملشفر المصطفى 07601Lمزدوجبرادية

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

104/09/19 21 مزدوجبني شكدال07607Tلغليمي غزلن

716/09/98إقليم: بني مللم جغوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 121 إلتحاق بالزوجلوبنة وليد 27742D)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن مدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

صالح

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجلوسفي غزلن 07320F سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن م العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجليلي كريم 07322H سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة م عابد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش

صالح

107/09/17 42 مزدوجأولد زمام27533Bم الزنايدي

402/09/16عمالة: سلمدرسة حسن الصغيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري 22 إلتحاق بالزوجةم خوال 01209N)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن مركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

104/09/18 22 مزدوجبني شكدال07607Tمرابح فاطمة

المدرسة البتدائية طارق إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

بن زياد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

114/09/17 32 إلتحاق بالزوجمروة  بصراوي 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يعلى

 - تمارة

1023/01/17 23 إلتحاق بالزوجمريمة دنيبي 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان

صالح

802/09/20 9 إلتحاق بالزوجمزدهير مريم 07589Yمزدوجالخالفية

إقليم: الفقيه بن مدرسة م عابد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش

صالح

107/09/17 45 مزدوجأولد زمام27533Bمسرار احسان

202/09/20إقليم: أزيللمركزية إغرم نواسيفإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 9 مزدوجتاكلفت07253Hمصطفى اغير

عمالة: الصخيرات ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج

 - تمارة

303/09/13 38 مزدوجالصخيرات )البلدية(23495Mمصطفى بوتازيت
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إقليم: الفقيه بن م المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجنادية الروعي 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

مدرسة صلح الدين إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2

اليوبي

204/09/18إقليم: خريبكة 12 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mنبيل لمحاجيب

502/09/20إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12031Bندى مشهوري

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست

صالح

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجنزهة شوقي 07578Lمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة خالد بن الوليد

صالح

107/09/17 28 مزدوجأولد ناصر07457Eنهيلة البريني

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية

السبع الحي الم

102/09/20 9 إلتحاق بالزوجنوال عاصيف 01570F الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

505/09/11إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 27 إلتحاق بالزوجةنور الدين أحمام 07200Aمزدوجافورار

إقليم: الفقيه بن مدرسة المتنبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

صالح

104/09/18 32 سوق السبت أولد 27758Wنورة حدفاوي

النمة )البلدية(

مزدوج

1023/01/17عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 23 إلتحاق بالزوجهند البشير البوهالي 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون

أصيل

104/09/19 16 إلتحاق بالزوجهند صميم 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: الفقيه بن مدرسة م عابد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان

صالح

223/01/17 43 مزدوجأولد زمام27533Bوردية كربات

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

صالح

102/09/20 15 إلتحاق بالزوجوفاء الخطيبي 07581Pمزدوجكريفات

إقليم: الفقيه بن مركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة

صالح

918/01/17 27 نعميــاســيــن بـــســام 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن مدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر

صالح

404/09/18 24 سوق السبت أولد 07320Fالحسين ايطو علي

النمة )البلدية(

المازيغية

204/09/19إقليم: خنيفرةتيغزىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 21 المازيغيةالحمام11627Mوهيب عبد الخالق

إقليم: الفقيه بن م المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى

صالح

402/09/21 6 المازيغيةأولد عياد )البلدية(07349Mيدير ايطو علي

106/09/01إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةكروشن )م/ج( 106 مزدوجخنيفرة )البلدية(11621F الكتاني حسن
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المديرية القليمية 
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116/09/94عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: خنيفرةتاحجاويت 138 مزدوجمكناس )البلدية(26764Rأحمد طالبي

405/09/03إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خنيفرةجنان ماس 21 مزدوجعين قيشر12075Zأزمو صباح

404/09/18إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: خنيفرةتيكمنت 19 مزدوجلهري11766Nأقلمون شيماء

114/09/01إقليم: الخميساتتارميلت )م/ج(إقليم: خنيفرةبوخلخال 159 مزدوجأولماس11383Xأمدان ادريس

المدرسة الجماعاتية م إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين

بن موح باري

823/01/17إقليم: خنيفرة 36 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد27727Mأمزيان هاجر

106/09/17إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةام الربيع 20 إلتحاق بالزوجةأمضوار م 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تمكايدوت

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: خنيفرة

احماد

104/09/18إقليم: ميدلت 20 إلتحاق بالزوجةأنس البلغيتي 11628Nمزدوجبومية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

904/09/19إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرة 16 مزدوجاكلموس11705Xأيوب اضريوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةتيفراتين

تانفنيت

402/09/21إقليم: خنيفرة 7 مزدوجأم الربيع27731Sأيوب صالح الدين

المدرسة الجماعاتية م إقليم: خنيفرةتاولي

بن موح باري

708/09/17إقليم: خنيفرة 35 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد27727Mاتحيتاح طارق

402/09/21إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةبوخلخال 7 مزدوجأم الربيع11814Rاجعي مونة

104/09/02إقليم: خنيفرةالمسيرة الخضراءإقليم: خنيفرةايت عبي 133 إلتحاق بالزوجةاخيطوش عزيز 11588V)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/99إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةتاجموت 98 إلتحاق بالزوجازريد لطيفة 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/21إقليم: خنيفرةكروشن )م/ج(إقليم: خنيفرةتسفولة 17 مزدوجكروشن11682Xاسماء املل

304/09/02إقليم: خنيفرةالمسيرة الخضراءإقليم: خنيفرةكهف النسور 102 إلتحاق بالزوجةاعراب   سعيد 11588V)مزدوجخنيفرة )البلدية

402/09/14إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةالمام مالك 24 مزدوجسيدي لمين11736Fاعراب فاطمة

416/09/94إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةسغنانة 151 مزدوجخنيفرة )البلدية(11587Uالبقالي عبد العالي
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التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: خنيفرةكروشن )م/ج(

عمرو

203/09/13إقليم: خنيفرة 48 إلتحاق بالزوجالداودي نعيمة 11723Sمزدوجسيدي عمار

118/09/03إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةالوحدة 101 إلتحاق بالزوجالدخيسي نوار 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

405/09/03إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةاكلموس 75 إلتحاق بالزوجالديش سناء 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

305/09/03إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةسيدي لمين 60 إلتحاق بالزوجةالزيداني م 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

302/09/20إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةبوخللة 14 مزدوجسيدي لمين21494Mالسمللي زهرة

217/09/84عمالة: مكناسالطائفإقليم: خنيفرةابن سينا 152 مزدوجمكناس )البلدية(03816Xالشامخ فوزية

1002/09/20إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةبن خليل 19 مزدوجواو مانة11638Zالشايب مصطفى

216/09/94إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةبومزضاون 155 مزدوجخنيفرة )البلدية(11593Aالطالبي مولي رشيد

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

204/09/18إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: خنيفرة 28 إلتحاق بالزوجالعباسي كريمة 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

326/09/02إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةكهف النسور 90 إلتحاق بالزوجالعراشي حنان 11592Z)مزدوجخنيفرة )البلدية

423/01/17إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةالمام مالك 30 مزدوجسيدي لمين11736Fالعيادي أمينة

106/09/01إقليم: خنيفرةزيانإقليم: خنيفرةامالو 94 نعمالفاضلي خالد 24468V)مزدوجخنيفرة )البلدية

101/01/10إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةالعرفان 40 مزدوجواو مانة24471Yالمودهان مصطفى

202/09/21إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةاوشنين 7 مزدوجأم الربيع11814Rالياس مستقل

204/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةالنوراغ 38 مزدوجالحمام11836Pامحول بنيكو

604/09/18إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 23 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gامحيدو  عمر

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

113/09/02إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرة 88 إلتحاق بالزوجةايت قاسي نور الدين 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ديار إقليم: خنيفرةسيدي المخفي

المنصور

201/01/17إقليم: برشيد 38 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bايمان دحمان

إقليم: الفقيه بن مركزية العدادشةإقليم: خنيفرةبوخلخال

صالح

1004/09/19 16 مزدوجأحد بوموسى07425Vايمان قبة

مدرسة بلل بن رباح إقليم: خنيفرةامصور

البتدائية

304/09/18إقليم: إفران 19 إلتحاق بالزوجباحدو فاطمة 10742Aمزدوجواد إفران

202/09/20إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةتاتشا 11 مزدوجواو مانة11638Zبالقصير سعيد

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

104/09/19إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 21 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gبايى ايمان

105/09/03إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةالنوراغ 65 مزدوجاكلموس11721Pبلبال رشيد

المدرسة الجماعاتية م إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين

بن موح باري

702/09/20إقليم: خنيفرة 21 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد27727Mبن زهرا م

المدرسة الجماعاتية قسو إقليم: خنيفرةسغنانة

امحتين

501/01/10إقليم: خنيفرة 33 مزدوجاكلموس27530Yبوتكبرت م

المدرسة الجماعاتية قسو إقليم: خنيفرةتيكمنت

امحتين

102/09/15إقليم: خنيفرة 38 مزدوجاكلموس27530Yبوتوغرفن المصطفى

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةالسعادة

ابراهيم امعون

121/09/83إقليم: خنيفرة 158 مزدوجأيت اسحاق27729Pبوزهر بوزكري

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: خنيفرةسيدي سعيد

الفنيدق

316/09/94 167 مزدوجالمضيق )البلدية(23169Hبويزلوفة ادريس

402/09/21إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةبوخللة 7 مزدوجاكلموس11706Yبيعقوب خديجة

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: خنيفرةالهري

أصيل

816/09/95 133 طنجة المدينة 21181Xترى رحال

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: خنيفرةوادي المخازن

 - تمارة

106/09/00 96 إلتحاق بالزوجةتموجنت حكيم 27850Wمزدوجسيدي يحيى زعير

404/09/18إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 22 مزدوجاكلموس11721Pجمالي طه

102/09/20إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 11 مزدوجواو مانة25447Jحدو حجوب

المدرسة الجماعاتية 

ويوان

408/09/17إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرة 19 مزدوجسيدي لمين11620Eحسناء بلحسن
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةاوشنين 7 مزدوجأم الربيع11814Rحسناء زارو

119/09/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 45 مزدوجاكلموس11618Cحسنية حمادي

502/09/15إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةبن خليل 34 مزدوجلهري11757Dحطاب  م

106/09/00إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةبومزضاون 109 إلتحاق بالزوجحقي خديجة 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

504/09/18إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةامرهان 20 إلتحاق بالزوجةحميد المكاوي 11750Wمزدوجاكلمام ازكزا

المدرسة الجماعاتية قسو إقليم: خنيفرةتيكمنت

امحتين

102/09/16إقليم: خنيفرة 38 مزدوجاكلموس27530Yحميد موجيط

المدرسة الجماعاتية 

تمكايدوت

404/09/18إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرة 28 إلتحاق بالزوجحياة بادو 11645Gمزدوجالقباب

203/09/13إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةاهبارن 37 إلتحاق بالزوجحياة بومسري 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

302/09/20إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 14 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11669Hخالد عماري

702/09/21إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةاوشنين 7 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11669Hخالد مريوا

316/09/94إقليم: خنيفرةعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةالزيار 181 مزدوجخنيفرة )البلدية(11583Pخاوص م

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

404/09/18إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرة 28 مزدوجاكلموس11710Cخديجة بوطيب

116/09/94إقليم: خنيفرةايت نوحإقليم: خنيفرةالزيار 173 مزدوجموحى أوحمو الزياني11779Cخزان سعيد

402/09/21إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةبوخللة 7 مزدوجاكلموس11714Gخشني عائشة

102/09/21إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةبوتغديوت 17 مزدوجالقباب11648Kراضية بنعبيد

116/09/94إقليم: خنيفرةالكورسإقليم: خنيفرةالهري 185 مزدوجخنيفرة )البلدية(11592Zرشيد بوطاب

602/09/20إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةالزلقة 14 إلتحاق بالزوجرشيدة افتاتي 11755Bمزدوجلهري
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نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةابضغيغ

تقرموت

602/09/14إقليم: خنيفرة 35 مزدوجتيغسالين11667Fزكاوي ربيعة

102/09/21إقليم: خنيفرةالنوراغإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجسبت ايت رحو11800Aزكرياء الغازي

102/09/14إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةايت خويا 62 إلتحاق بالزوجزوهير فاظمة عاشور 11589W)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/20إقليم: خنيفرةتيغزىإقليم: خنيفرةم الوافي 8 إلتحاق بالزوجزين الدين مريم 11627Mمزدوجالحمام

704/09/19إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةاعوينات 16 إلتحاق بالزوجسارة دحماني 11756Cمزدوجلهري

408/09/17إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: خنيفرةالحمام 16 إلتحاق بالزوجسارة وشاشا 10679G)مزدوجإفران )البلدية

116/09/99إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: خنيفرةتيغزى 118 مزدوجمريرت )البلدية(11609Tسداد سهام

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

204/09/18إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرة 28 مزدوجاكلموس11705Xسعيد اعفير

116/09/98عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: خنيفرةالمام علي 86 نعمسعيد بوعزاوي 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

302/09/21إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11669Hسعيد حرشات

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

104/09/19إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرة 21 مزدوجتيغسالين11663Bسعيد زيتوني

702/09/14إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةالنوراغ 47 مزدوجلهري11757Dسعيدة موك اعلي

301/01/17إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةكهف النسور 27 إلتحاق بالزوجسكينة العبوز 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

404/09/19إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 22 إلتحاق بالزوجسلمى منار 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

802/09/21إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: خنيفرةابضغيغ 7 إلتحاق بالزوجسمية حبزي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

908/09/17إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: خنيفرةتاجموت 20 مزدوجأم الربيع11811Mسميرة باربو

302/09/21إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 8 إلتحاق بالزوجسميرة موعوش 07646Kمزدوجسمكت
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304/09/19إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرةتامحررت 25 مزدوجكروشن11686Bسناء الباز

702/09/20إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 24 مزدوجواو مانة25447Jسهام ابو طلب

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةفلت

بوشبل

304/09/18إقليم: خنيفرة 28 مزدوجالحمام11829Gشهاب المكاوي

إقليم: الفقيه بن مركزية تارماستإقليم: خنيفرةاوراش

صالح

802/09/21 17 مزدوجأحد بوموسى07417Lشيماء الرقبة

519/09/17إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خنيفرةالمل 22 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cعائشة البلغيتي

204/09/19إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 31 مزدوجلهري11757Dعبد الرحمان المتوكل

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: خنيفرةتاولي

عمرو

102/09/14إقليم: خنيفرة 28 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان وكنوز 11723Sمزدوجسيدي عمار

المدرسة الجماعاتية م إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين

بن موح باري

802/09/14إقليم: خنيفرة 29 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد27727Mعبد الرحيم الفاضلي

1002/09/21إقليم: خنيفرةبوتغديوتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11672Lعبد الرحيم بوغاز

202/09/21إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: خنيفرةتيفراتين 7 مزدوجأيت اسحاق11642Dعبد السلم عباز

202/09/15إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةثلت نتمزين 44 مزدوجاكلموس11619Dعبد الغاني البكباش

702/09/21إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 مزدوجتيغسالين11663Bعبلة مغري

302/09/21إقليم: خنيفرةبوتغديوتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11672Lعزيز عماري

902/09/14إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةامرهان 47 مزدوجاكلمام ازكزا11750Wعفاف القاطي

المدرسة الجماعاتية 

عبدا بن ياسين

402/09/20إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 14 مزدوجاكلموس11714Gعماد أجعوظ

116/09/94إقليم: خنيفرةتاحجاويتإقليم: خنيفرةام الربيع 191 مزدوجمريرت )البلدية(25446Hعماري خالد

302/09/20إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 11 مزدوجالقباب11653Rعنتري سعيد
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702/09/21إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خنيفرةتيفراتين 7 مزدوجالرواشد12055Cعياد ايوب

1004/09/02إقليم: خنيفرةالوحدةإقليم: خنيفرةسيدي لمين 52 مزدوجتيغسالين18478Jغازي أمين أوشنين

302/09/14إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةكهف النسور 37 إلتحاق بالزوجفاتحة سخمان 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

107/09/05إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةزيان 80 نعمفاتن بنحتات 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

802/09/20إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةبوتغديوت 14 مزدوجسيدي لمين11620Eفاطمة الزهراء أعريشت

604/09/19إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرةاعوينات 21 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gفاطمة الزهراء بوغتي

204/09/19إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: خنيفرةامرهان 21 مزدوجسيدي لمين11733Cفاطمة الزهراء ناصري

1002/09/20إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 14 مزدوجاكلموس11705Xفاطمة قاسمي

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

702/09/21إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرة 7 إلتحاق بالزوجفردوس البرجاوي 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/99إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةتعبيت 95 إلتحاق بالزوجفرشي الزهرة 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

304/09/19إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةاعوينات 21 إلتحاق بالزوجفطيمة اشاتى 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

المدرسة الجماعاتية قسو 

امحتين

604/09/18إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرة 21 مزدوجواو مانة25447Jفونجة صفاء

203/09/13إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةالزيار 54 إلتحاق بالزوجقنجل يامنة 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

المدرسة الجماعاتية 

تمكايدوت

604/09/19إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرة 18 إلتحاق بالزوجليلى بن زيان 11755Bمزدوجلهري

1002/09/21إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 7 إلتحاق بالزوجماجدة وحطي 22660Eمزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

502/09/21إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرة 17 مزدوجواو مانة25447Jمحسين ايت حبيبي

202/09/21إقليم: خريبكةم/م بير الطينإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجبوخريص12085Kم الكطابي
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةاعباسين 15 مزدوجاكلموس11714Gم خلوي

402/09/21إقليم: خنيفرةبوتغديوتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11672Lم زابور

816/09/94إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: خنيفرةتيمدغاص 187 مزدوجأيت يعزم04191Eم غرباوي

704/09/12إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 35 مزدوجزاوية الشيخ )البلدية(07377Tم كمال

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةتيقليت

عثمان

102/09/16إقليم: خنيفرة 42 مزدوجالحمام11837Rم لحمادي

402/09/20إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 9 مزدوجاكلموس11714Gم وجنين

602/09/09إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: خنيفرةالعرفان 38 مزدوجزاوية الشيخ )البلدية(07345Hم وعمرو

202/09/21إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجاكلموس11710Cمروان معزوزي

502/09/21إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةايت خويا 17 مزدوجاكلموس11714Gمريم خولن

المدرسة الجماعاتية 

بوشبل

102/09/15إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرة 28 إلتحاق بالزوجمريمة  فرنان 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

202/09/21إقليم: خنيفرةفلتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 مزدوجأم الربيع11823Aمسكني موسى

501/01/10إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: خنيفرةكروشن )م/ج( 46 مزدوجالقصيبة )البلدية(07348Lمصطفى الكلتى

102/09/20إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 14 مزدوجاكلموس11710Cمعزوزي يونس

502/09/20إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةبوخللة 14 مزدوجأم الربيع11814Rمكاوي نعيمة

116/09/94إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةالمو 161 مزدوجخنيفرة )البلدية(11594Bمنصوري م

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

202/09/21إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرة 7 إلتحاق بالزوجةمنير ايعزتيتن 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست )م/ج(

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: خنيفرة

امبارك

104/09/19إقليم: خنيفرة 21 مزدوجأحد بوحسوسن11786Kموراد الوردي
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102/09/21إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةاوشنين 7 مزدوجالقباب11656Uمولي الكبير علوي

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست )م/ج(

602/09/20إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 14 مزدوجاكلموس11714Gمونة امحزون

102/09/21إقليم: خنيفرةكروشن )م/ج(إقليم: خنيفرةتسفولة 7 مزدوجكروشن11682Xمونة عقاوي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

1002/09/20إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 14 مزدوجأحد بوحسوسن11783Gمينة حضيري

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةفلت

عبدا بن ياسين

102/09/21إقليم: خنيفرة 7 إلتحاق بالزوجنادية اليامني 11804Eمزدوجسبت ايت رحو

107/09/05عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: خنيفرةلندة 72 مزدوجعين جمعة04061Nنبيل حسناء

204/09/02إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةتالحيانت 62 إلتحاق بالزوجنجاة جامعي 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

102/09/14إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: خنيفرةالمام مالك 40 مزدوجزكوطة14926Yهشام الزائي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خنيفرةسيدي بوعباد

تانفنيت

302/09/21إقليم: خنيفرة 17 مزدوجأم الربيع27731Sهشام تزدايت

116/09/99إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةسرو 78 إلتحاق بالزوجةهومو   هشام 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

عمالة: الصخيرات أبو عبيدة الجراحإقليم: خنيفرةالنصر

 - تمارة

116/09/94 116 مزدوجسيدي يحيى زعير27850Wو الكابوس عبد العالي

1002/09/10إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةكهف النسور 83 إلتحاق بالزوجواديعي لبنى 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/99إقليم: خنيفرةادخسالإقليم: خنيفرةجنان ماس 115 مزدوجلهري11759Fوالمداني الحسين

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

102/09/20إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 14 إلتحاق بالزوجوجضاض سارة 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

316/09/96إقليم: خنيفرةالشريف الدريسيإقليم: خنيفرةبن خليل 171 مزدوجخنيفرة )البلدية(11590Xوخا عزيز

116/09/99إقليم: خنيفرةمتشيفسانإقليم: خنيفرةالرز 110 نعمودى سهام 11593A)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

302/09/21إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرة 7 مزدوجسيدي لمين11620Eوسيمة البلغيتي
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1002/09/14إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةوادي الدهب 40 مزدوجاكلموس11619Dوعتيق علي

302/09/21إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرةفلت 7 إلتحاق بالزوجوفاء أسلك 11826Dمزدوجالحمام

216/09/99إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: خنيفرةالعرفان 141 مزدوجبني ملل )البلدية(07375Rوهابي رجاء

702/09/21إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةتيفراتين 7 مزدوجاكلموس11706Yياسين الجهاد

102/09/21إقليم: خنيفرةفلتإقليم: خنيفرةتسفولة 7 مزدوجأم الربيع11823Aياسين باربو

104/09/12إقليم: خنيفرةالرزإقليم: خنيفرةمتشيفسان 6 نعميومور فاطمة 25216H)مزدوجخنيفرة )البلدية

502/09/21إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتيفراتين 17 مزدوجسيدي يحيى أو ساعد11668Gيونس حوري

902/09/21إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م الكناديز 9 إلتحاق بالزوجأسماء مانوز 12129Hمزدوجالفقراء

316/09/98إقليم: خريبكةمدرسة الفرجإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 165 مزدوجخريبكة )البلدية(24660Dإقبال فوزية

202/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أقشوح 7 مزدوجأولد بوغادي12179Mابتسام نبيل

901/01/17إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 32 مزدوجأولد عزوز12161Tابراهيم حسني

804/09/19إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 21 مزدوجشكران12061Jاجباري امال

604/09/19إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 21 إلتحاق بالزوجاطرالي حسناء 12118Wمزدوجبئر مزوي

504/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م الفقراء 22 مزدوجأولد بوغادي12182Rالخري ايمان

211/09/00إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 18 مزدوجالرواشد12055Cالبهلول ملودة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م الدشر 23 مزدوجعين قيشر12075Zالحبيب راشيدي

402/09/20إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م الكرار 9 إلتحاق بالزوجةالحبيب كريت 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية
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308/09/17إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م السماعلة 25 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pالرحالي  المعطي

202/09/20إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 مزدوجأولد بوغادي12182Rالزهرة الكوكبي

604/09/18إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 20 إلتحاق بالزوجالسعيدي سهام 02967Zمزدوجنفيفة

المدرسة الجماعاتية  آيت 

عمار

104/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد بوعليإقليم: خريبكة 14 إلتحاق بالزوجةالصديق الورديغي 14384Jمزدوجأولد بوعلي النواجة

108/11/93إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسي 100 مزدوجبني بتاو12078Cالضاوي العربي

116/09/03إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 12 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uالعدناني العلوي امنة

1005/09/03إقليم: خريبكةمدرسة ابي تمامإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 77 إلتحاق بالزوجالعلفي فوزية 12045S)مزدوجحطان )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةسيبويهإقليم: خريبكةم/م البراشوة 165 مزدوجابي الجعد )البلدية(27517Jالغبرة احمد

704/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 16 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cالغلبي  خديجة

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةمدرسة شوقي

اليوبي

116/09/93إقليم: خريبكة 94 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mالمعطاوي سعيد

606/09/00إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: خريبكةم/م  بني يخلف 91 مزدوجأولد رحمون08540Gالمناوي سعاد

104/09/19إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: خريبكةم/م بنشقرى 11 إلتحاق بالزوجامزيل امال 14447Cمزدوجدار الشافعي

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الشهداءإقليم: خريبكةم/م أقشوح 177 مزدوجوادي زم )البلدية(12027Xانفاوي عبد الرحمان

602/09/21إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م الطبا 8 إلتحاق بالزوجايمان الحبشي 12106Hمزدوجبني يخلف

202/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أقشوح 7 مزدوجأولد بوغادي12179Mايمان سلم

802/09/20إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م المعادنة 15 إلتحاق بالزوجبشرى الصفيوي 12129Hمزدوجالفقراء

505/09/08إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيم 40 إلتحاق بالزوجةبغزاوي هشام 12046T)مزدوجحطان )البلدية
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

823/01/17إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: خريبكةم/م الكناديز 43 مزدوجالفقراء12131Kبهدين نادية

202/10/02إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م السبت 126 إلتحاق بالزوجبوعبادي بوشرة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

105/09/08إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خريبكةمدرسة النجاح 34 مزدوجزاوية الشيخ )البلدية(07377Tتوفيق حسناء

105/09/03إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 16 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pحداوي صديق

605/09/11إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أقشوح 35 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vحرشي ابتسام

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الكناديزإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 مزدوجلكناديز12172Eحسناء العلوي

802/09/21إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: خريبكةم/م المعادنة 9 إلتحاق بالزوجحنان علم 12118Wمزدوجبئر مزوي

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةم/م الشكران 36 إلتحاق بالزوجحنان فائز 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م السماعلة 45 إلتحاق بالزوجحياة حسيمي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

702/09/20إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 10 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uخالد دومي

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 21 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cخديجة الحروري

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

204/09/18إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكة 28 مزدوجوادي زم )البلدية(12021Rخديجة المكاوي

316/09/92إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلد 112 نعمزيرك رشيدة 12114Sمزدوجبئر مزوي

1002/09/21إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م المعادنة 8 إلتحاق بالزوجسالمة بياضي 12129Hمزدوجالفقراء

323/01/17إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 43 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vسعاد عبقرى

1023/01/17إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 16 مزدوجأولد بوغادي12179Mسعيد الكدر

304/09/19إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م الخيارات 24 إلتحاق بالزوجةسعيد هدين 12142Xمزدوجأولد عبدون
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجأولد عزوز12161Tسعيد وصيري

102/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 مزدوجأولد بوغادي12179Mسعيدة خيدري

302/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 11 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cسكينة اوحماني

102/09/20إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م الطبا 14 إلتحاق بالزوجسكينة لقليل 12205Rمزدوجلمعادنة

702/09/20إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 14 مزدوجأولد عزوز12161Tسميرة الطالع

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 24 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uسهام الزعيم

304/09/12إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: خريبكةم/م السبت 61 إلتحاق بالزوجسهام الغزوي 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

102/09/20إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 مزدوجأولد عزوز12161Tسهام توغزة

602/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cشيماء الكرص

507/09/05عمالة: الميةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م الخيارات 38 مزدوجبني يخلف27733Uصالح  الخزاعي

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 15 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cصباح الزايدي

104/09/19إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 31 مزدوجأولد بوغادي12182Rصبيرة زينب

606/09/00إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 75 نعمطه سمير نبلوي 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

1001/01/10إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م الخيارات 28 إلتحاق بالزوجعائشة بوتول 12142Xمزدوجأولد عبدون

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

802/09/21إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكة 8 إلتحاق بالزوجعائشة فريد 12129Hمزدوجالفقراء

509/10/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: خريبكةم/م الدشر 45 مزدوجبين الويدان07214Rعائشة لعريف

302/09/21إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجبني سمير12193Cعبد الله لفقيهي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

108/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت داود اوموسىإقليم: خريبكةم/م الكرار 30 مزدوجسمكت07652Sعبد الرحيم زروالي

802/09/21إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجبني سمير12193Cعبد الرزاق السعدي

104/09/18إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م السبت 25 مزدوجأولد بوغادي12179Mعبد الصادق الصدقي

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت

اليوبي

116/09/93إقليم: خريبكة 102 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mعبد العزيز لعموري

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

502/09/21إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكة 9 إلتحاق بالزوجعتيقة سمحاني 12125Dمزدوجلكفاف

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 21 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cعكراش مريم

104/09/19إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: خريبكةم/م الكناديز 22 إلتحاق بالزوجعلوي اسماعيلي لمياء 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة

الجماعاتية

102/09/20إقليم: خريبكة 14 مزدوجأولد فنان26610Yغزلن اطرالي

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م الكناديز 21 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cغزلن بنحدو

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cفاطمة الزهراء الحريري

1002/09/21إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م الطبا 17 مزدوجأولد بوغادي12182Rفاطمة الزهراء حجو

102/09/20إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 8 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دغوغي 07487Mمزدوجاغبالة

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خريبكةم/م أولد أحمد

الجماعاتية

502/09/21إقليم: خريبكة 7 مزدوجأولد فنان26610Yفاطمة الزهراء سعيدي

102/09/15إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 34 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uفاطمة بن عوامة

102/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م المعادنة 7 مزدوجأولد بوغادي12179Mفايزة العبوسي

404/09/18إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م البراشوة 18 مزدوجشكران12061Jفتيحة المحفوظي

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 20 مزدوجوادي زم )البلدية(12024Uفوزية الهائبة
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الختيار
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة صلح الدين 

اليوبي

201/01/12إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكة 40 مزدوجقصبة  الطرش12197Gكساب حسن

116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م بني بتاو 128 إلتحاق بالزوجلبنى داوود النوحي 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

416/09/94عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطي 90 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01190Tلمعلمي عبد اللطيف

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

مدرسة أسماء بنت أبي إقليم: خريبكة

بكر

216/09/92إقليم: خريبكة 185 مزدوجوادي زم )البلدية(12023Tلمغاري اكبيري مالكة

202/09/21إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أقشوح 7 مزدوجأولد بوغادي12179Mليلى نون

402/09/20إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 إلتحاق بالزوجماجدة الزياني 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: خريبكةمدرسة النجاح

 - تمارة

123/01/17 27 إلتحاق بالزوجمباركي كلثوم 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

103/09/13إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 36 مزدوجوادي زم )البلدية(18521Fمحجوبة اليوسفي

116/09/99إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م السماعلة 81 مزدوجبني سمير12189Yمحسن صوفي

502/09/21إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجلبراكسة12227Pم أمين رشيدي

102/09/20إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م السبت 11 مزدوجعين قيشر12075Zم المكاوي

804/09/02إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 30 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pم حفوض

مدرسة الشهيد الهاشمي إقليم: خريبكةم/م البراشوة

بن العربي

1001/05/97إقليم: خريبكة 125 مزدوجابي الجعد )البلدية(24363Fم لحلو

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 37 مزدوجوادي زم )البلدية(12021Rم لغليمي

204/09/19إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 21 إلتحاق بالزوجمريم  الزهراء الشرقاوى 12072Wمزدوجتشرافت

102/09/21إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 مزدوجأولد فنان12219Fمريم بنكعارو

502/09/20إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 مزدوجأولد عزوز12159Rمريم غنمي
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الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 7 مزدوجلمعادنة12205Rمريم منصف

216/09/95إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 177 مزدوجخريبكة )البلدية(25560Gمليكة عرشي

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أقشوح 9 مزدوجوادي زم )البلدية(12025Vمهداوي عبد الرزاق

102/09/20إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 مزدوجأولد بوغادي12179Mمونى صبيحي

مدرسة صلح الدين إقليم: خريبكةم/م أولد أحمد

اليوبي

106/09/01إقليم: خريبكة 125 مزدوجوادي زم )البلدية(27106Mنادية  لكويري

المدرسة الجماعاتية  آيت إقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم

عمار

302/09/20إقليم: خريبكة 14 مزدوجأيت عمار12165Xنادية لعيوني

116/09/93إقليم: خريبكةسيبويهإقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السموني 160 مزدوجابي الجعد )البلدية(27517Jناصير رشيد

مدرسة عبد العزيز إقليم: خريبكةم/م تاشرافت

الفشتالي

116/09/93إقليم: خريبكة 171 مزدوجوادي زم )البلدية(12022Sنافع صالح

302/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cنجوى رجماتي

202/09/21إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 8 إلتحاق بالزوجنزهة حوام 12121Zمزدوجلكفاف

523/01/17إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: خريبكةم/م البراشوة 30 مزدوجالفقراء12131Kنزهة موهوب

204/09/02إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م البراشوة 65 مزدوجوادي زم )البلدية(12020Pنعيمة زكى

402/09/21عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: خريبكةم/م الكناديز 7 إلتحاق بالزوجنوال لمتخم 27549Uمزدوجبني يخلف

302/09/20إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 14 إلتحاق بالزوجنورة الحمري 11750Wمزدوجاكلمام ازكزا

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد اسليمانإقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي

صالح

1004/09/19 21 مزدوجدار ولد زيدوح07412Fيونس خطيبي

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م السبت 11 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cيونس درابني

مدرسة الشهيد الهاشمي 

بن العربي

المدرسة الجماعاتية إقليم: خريبكة

ابراهيم امعون

1004/09/18إقليم: خنيفرة 34 المازيغيةأيت اسحاق27729Pعائشة  بويج
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 6 المازيغيةتيزي نيسلي07498Zم وحساة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

06

م/م سيدي احمد المجدوب إقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت

المركزية

102/09/21إقليم: بنسليمان 6 KACEM EL 

YOUSSOUFI

07752Aمزدوجموالين الواد

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

402/09/20إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 15 إلتحاق بالزوجأسماء مشكور 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

506/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمانم/م اولد يوسف المركزية 33 إلتحاق بالزوجاجاعة ايمان 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

602/09/20عمالة: الميةالرازيإقليم: بنسليمان 12 مزدوجالشللت21255Cالحسين شديل

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

613/02/17إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمان 33 مزدوجزيايدة07795Xالحمراني ابتسام

102/09/20إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: بنسليمانم/م اولد يوسف المركزية 14 إلتحاق بالزوجالرامي بشرى 14304Xمزدوجاولد زيان

م/م دار الشيخ حجاج إقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية

المركزية

102/09/21إقليم: بنسليمان 17 مزدوجاحلف07759Hالزهرة السرحاني

504/09/02إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 31 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kالسعيدي جبران

204/09/02إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 50 إلتحاق بالزوجةالطرشي عبد الحق 07805Hمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

602/09/20عمالة: الميةام الراياتإقليم: بنسليمان 9 سيدي موسى 07840Wالمهدي لوهاتي

المجدوب

مزدوج

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 23 إلتحاق بالزوجبشرى حسني 10927Bمزدوجعامر السفلية

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمان 28 إلتحاق بالزوجبوشرى العافي 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

م/م سيدي موسى 

المركزية

902/09/21إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمان 9 إلتحاق بالزوجبوشرى كعة 07800Cمزدوجزيايدة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمان 28 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kتوفيق لطيف

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

302/09/21إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمان 7 مزدوجمليلة07767Sجميلة مرور

124/01/08إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزية 38 مزدوجأيت ويخلفن04215Fجواد عبد الغني

م/م سيدي موسى 

المركزية

1002/09/21إقليم: بنسليمانم/م اولد يوسف المركزيةإقليم: بنسليمان 7 مزدوجفضالت07732Dجيهان يعكوب
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

الحسني

202/09/21 7 الحي الحسني 23804Yحفيظة أيت الشيخ

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 124 مزدوجبني يخلف27100Fحفيظة صاف

102/09/14عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزية 22 إلتحاق بالزوجةحمودة امعيط 26616Eمزدوجبني يخلف

302/09/20عمالة: الميةالرازيإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 24 مزدوجالشللت21255Cحنان التونسي

116/09/99إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 87 إلتحاق بالزوجةخليل  افضل 07818Xمزدوجالشراط

902/09/21إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 مزدوجمليلة07769Uخليل سعيد

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانم/م العيون المركزية 26 إلتحاق بالزوجةرضوان قريب 07818Xمزدوجالشراط

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 25 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kرضوان نوري

506/09/17عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية 16 إلتحاق بالزوجسارة بنكروم 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21عمالة: الميةسهام 1إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 17 مزدوجعين حرودة )البلدية(01718Sسكينة عنيد

404/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 25 مزدوجاولد يحيى لوطا07738Kسلمى المستور

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

102/09/21إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمان 17 مزدوجاولد علي الطوالع07779Eسميرة لكرون

104/09/02إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية 27 إلتحاق بالزوجشدلي هناء 07818Xمزدوجالشراط

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

226/10/17إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: بنسليمان 37 إلتحاق بالزوجشكري ليلى 07813Sمزدوجعين تيزغة

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

السعدية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 17 سيدي مومن 20469Yشيماء ناضر

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: بنسليمانمدرسة فضالت

السبع الحي الم

605/09/03 45 الحي المي 01573Jصفاء الشريفة أبو هاني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

206/09/17عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: بنسليمان 21 إلتحاق بالزوجصفاء عكوب 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

 - تمارة

106/09/17 22 إلتحاق بالزوجطامو مشاش 27436W)مزدوجعين العودة )البلدية

406/09/17عمالة: الميةام الراياتإقليم: بنسليمانمدرسة فضالت 26 سيدي موسى 07840Wعبد العالي خربوش

المجدوب

مزدوج

106/09/01إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية 17 سيدي حجاج واد 01728Cعبد اللطيف معناوي

حصار

مزدوج

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات سيدي يحيى زعيرإقليم: بنسليمان

 - تمارة

506/09/17 16 إلتحاق بالزوجعتيقة وهابي 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/20عمالة: الميةالمجدإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 24 سيدي موسى 20013Cعفاف بلكور

المجدوب

مزدوج

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

طفيل المركزية

1002/09/20إقليم: بنسليمان 14 مزدوجسيدي بطاش07820Zعمر فضولي

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

913/02/17إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمان 41 إلتحاق بالزوجفاتن رفقي 07802Eمزدوجزيايدة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات ضاية اعرابإقليم: بنسليمان

 - تمارة

421/02/17 24 إلتحاق بالزوجفاطمة امزابي 23797Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات الكديةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية

 - تمارة

902/09/21 11 إلتحاق بالزوجفاطمة حرة 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

102/09/21إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 مزدوجمليلة07774Zفاطمة كرت

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمان 28 مزدوجزيايدة07795Xفدوى الحدادي

عمالة: الصخيرات عين الروزإقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزية

 - تمارة

106/09/17 27 إلتحاق بالزوجكوثر اجروساون 01347Nمزدوجصباح

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمان 28 مزدوجزيايدة07795Xكوثر الحمراني

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: بنسليمان

باها

902/09/15 18 إلتحاق بالزوجلحميم خديجة 05164Mمزدوجأيت عميرة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

مدرسة الفريحيين إقليم: بنسليمان

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجلطيفة أنجار 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

102/09/21إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 مزدوجمليلة07767Sمبروك حسناء

م/م سيدي موسى إقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: بنسليمان 14 مزدوجبئر النصر07845Bم خلوق
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

طفيل المركزية

302/09/20إقليم: بنسليمان 14 مزدوجسيدي بطاش07820Zم ناعيم

802/09/21إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 8 إلتحاق بالزوجمريم باحسين 07811Pمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي موسى 

المركزية

202/09/20إقليم: بنسليمانم/م اولد يوسف المركزيةإقليم: بنسليمان 14 مزدوجفضالت07732Dمريم بالرحمون

م/م سيدي موسى 

المركزية

302/09/21عمالة: الميةام الراياتإقليم: بنسليمان 17 سيدي موسى 07840Wمريم بوسباع

المجدوب

مزدوج

402/09/21عمالة: الميةللخديجةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 إلتحاق بالزوجمنال عوسير 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

202/09/21عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 8 إلتحاق بالزوجمنال قرنابي 27549Uمزدوجبني يخلف

عمالة: الصخيرات واد الشراطإقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية

 - تمارة

919/09/02 47 مزدوجالصخيرات )البلدية(01353Vمنان سفيان

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

باها

106/09/00 131 مزدوجأيت عميرة05172Wمينة لحمايدي

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

طفيل المركزية

104/09/19إقليم: بنسليمان 16 مزدوجسيدي بطاش07820Zنجوى ايت سعيد

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

طفيل المركزية

402/09/20إقليم: بنسليمان 14 مزدوجسيدي بطاش07820Zنعيمة بن الراشدي

102/09/21عمالة: الميةللعائشةإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 9 إلتحاق بالزوجهدى وشير 25731Tمزدوجبني يخلف

م/م سيدي احمد المجدوب إقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت

المركزية

102/09/21إقليم: بنسليمان 6 مزدوجموالين الواد07752Aهشام الصفصافي

 مركزية عبد الخالق إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية

الطريس

104/09/18إقليم: برشيد 19 إلتحاق بالزوجهند الدباش 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

102/09/21إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: بنسليمان 7 إلتحاق بالزوجهند عسول 01834T)مزدوجمديونة )البلدية

804/09/19إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 31 مزدوجزيايدة07795Xهودة لطيف

عمالة: الصخيرات ابي بكر بن زهرإقليم: بنسليمانم/م المجد المركزية

 - تمارة

104/09/19 11 إلتحاق بالزوجوفاء اكاك 01350Sمزدوجصباح

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

202/09/21إقليم: بنسليمان 7 مزدوجسيدي بطاش07820Zيدير إبتسام
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

م/م سيدي احمد المجدوب إقليم: بنسليمان

المركزية

102/09/20إقليم: بنسليمان 10 مزدوجموالين الواد07752Aيوسف العادلي

102/09/20إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 14 المازيغيةبنسليمان )البلدية(07719Pاحيا توراغ

802/09/14إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بنسليمانمدرسة الفارابي 58 المازيغيةزاوية الشيخ )البلدية(07344Gالمصطفى موحيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلة

سيدي البرنوصي

1104/09/19 10 سيدي مومن 01631Xعمر جركوك

)المقاطعة(

المازيغية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية الشكة

الجديدة

402/09/21إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوج سمية المرتضي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: برشيدمركزية البراهمة

فريحة

102/09/20إقليم: سطات 9 ILHAM EL 

MOUADANE

26059Zمزدوجأولد فريحة

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيد

المخازن

804/09/18إقليم: برشيد 22 مزدوجاولد زيان27514Fأسعد احميمصة

 مركزية عبد الخالق 

الطريس

603/09/13عمالة: الميةأنس بن مالكإقليم: برشيد 38 مزدوجبني يخلف27559Eأسماء عبد الجبار

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: برشيدمركزية مداحة 35 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yأكناو أمال

413/09/01إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: برشيدمركزية مداحة 109 مزدوجأولد صالح18202Jأمال بلكاملة

104/09/18إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 29 إلتحاق بالزوجأمال كواط 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 14 مزدوجلغنيميين14283Zأمين ايت حمو

 مركزية عبد الخالق إقليم: برشيدمركزية بئر خريص

الطريس

104/09/18إقليم: برشيد 38 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mابو الفتح اسماء

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية اولد سليمان

المخازن

306/09/17إقليم: برشيد 45 مزدوجاولد زيان27514Fابويرات عبد اللطيف

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية اولد سليمان

المخازن

906/09/17إقليم: برشيد 35 مزدوجاولد زيان27514Fابويرت عبد العزيز

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 28 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sادبيلج خالد

المدرسة البتدائية المام إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية المتنبي

الشافعي

216/09/97إقليم: برشيد 86 مزدوجالدروة )البلدية(21591Tادريس أديب
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

704/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيد 32 مزدوجاولد زيان14307Aادريس بالفاطمي

102/09/15عمالة: الميةحي المسجدإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 15 إلتحاق بالزوجارقية  العرباوي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية اولد سليمان

المخازن

304/09/18إقليم: برشيد 35 مزدوجاولد زيان27514Fاسماء الصوصي العلوي

 المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

105/09/07إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: برشيد 39 إلتحاق بالزوجالباسم ربيعة 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية الموشمة

النفيس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/21 17 سيدي مومن 01626Sالعسري زينب

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

المخازن

206/09/17إقليم: برشيد 42 مزدوجاولد زيان27514Fالكبيري ابراهيم

702/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 مزدوجأولد زيدان14263Cالمركز مروان

424/02/17إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: برشيدمركزية مداحة 53 مزدوجأولد صالح18202Jالمير الحسن

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

206/09/17إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: برشيد 35 مزدوجانخيلة14082Fالهام صادق

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد

الحداد

106/09/00إقليم: برشيد 82 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hامال الحومة

304/09/18إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 28 مزدوجأولد صالح26707Dامان اميمة

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

المخازن

204/09/19إقليم: برشيد 31 مزدوجاولد زيان27514Fباشا حسناء

المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

116/09/94إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةإقليم: برشيد 74 نعمبالبصري السعدية 14035E)مزدوجبرشيد )البلدية

704/09/18إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 38 مزدوجسيدي المكي14247Kبدر الدين عيزي

224/02/17إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 22 نعمبشرى بوشبكة 14320Pمزدوججاقمة

202/09/21إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية أم الربيع 9 إلتحاق بالزوجبن العلو بثينة 14247Kمزدوجسيدي المكي

 المدرسة البتدائية 

جوهرة الدروة

مدرسة م عبد الكريم إقليم: برشيد

الخطابي

211/09/00إقليم: تطوان 59 إلتحاق بالزوجبوشنتوف لل فاطمة 05413H)مزدوجتطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 مزدوجالسوالم-الطريفية14367Rبوصبع م ياسين

المدرسة البتدائية م إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدة

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 6 إلتحاق بالزوجتنكوت نعيمة 01633Z سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 7 مزدوجأولد زيدان14262Bجيهان العنزاوي

1002/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 مزدوجالساحل اولد احريز14354Bحريزي لمياء

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية الخليف

السوالم

404/09/19إقليم: برشيد 18 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zحسناء بوفتو

 مركزية عبد الخالق 

الطريس

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد

الحداد

206/09/17إقليم: برشيد 29 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hحسناء زهير

404/09/18إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية المعاشات 29 إلتحاق بالزوجحسنية المسكي 14239Bمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

1102/09/14إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: برشيد 24 مزدوجاغبالة07487Mحفيظة أزوماك

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

الخضراء

105/09/11إقليم: برشيد 37 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lحفيظة ايت احميدة

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

المخازن

504/09/18إقليم: برشيد 28 مزدوجاولد زيان27514Fحليمة شحيمي

402/09/21إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 8 إلتحاق بالزوجحليمة طركاوي 14247Kمزدوجسيدي المكي

206/09/17إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: برشيدمركزية الموشمة 35 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mحمزة الحاجي

304/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 19 حميـــــــــــــــــــــــد 

نعينيــــــــــــعة

14372Wمزدوجالسوالم-الطريفية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

بنت الحسين

204/09/19إقليم: برشيد 18 مزدوجالكارة )البلدية(14039Jحنان نحال

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

816/09/93إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: برشيد 16 مزدوجشعيبات08524Pخالد ابنسير

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد مركزية بولقنادل

الحداد

902/09/21إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوجخديجة ايت يحي 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

102/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجأولد صباح14259Yخديجة بطاش
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

 مركزية عبد الخالق 

الطريس

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: برشيد 45 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08091Uرضوان الزاهي

302/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجأولد صباح14259Yرقية كبوري

604/09/18إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 19 مزدوجلغنيميين14278Uزكرياء  ضمير

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيد مركزية الشرفاء

المنصور

306/09/17إقليم: برشيد 32 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bزكرياء  يقطين

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

ابي طالب

602/09/20إقليم: برشيد 24 مزدوجاولد عبو )البلدية(14068Rزكرياء ايت باعلي

602/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجأولد زيدان14263Cزكرياء بساس

204/09/19إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 19 إلتحاق بالزوجزينب  زبار 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

502/09/20إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 14 مزدوجرياح14335Fزينب مؤيد

113/02/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 26 سيدي رحال الشاطئ 14375Zزينب مفكر

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيدمركزية السوالم 45 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tسارة البوعناني

303/09/17إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 35 إلتحاق بالزوجسارة الدروش 08252Uمزدوجسيدي عابد

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

المخازن

804/09/18إقليم: برشيد 38 مزدوجاولد زيان27514Fسارة زنتار

107/09/17إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 36 إلتحاق بالزوجساسول عائشة 02173Lمزدوجعين الشقف

104/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الشكة 28 سيدي رحال الشاطئ 14376Aسعيدة زاهير

)البلدية(

مزدوج

902/09/21إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجلغنيميين14283Zسفيان العطيفي

902/09/21إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية بام 7 مزدوجالساحل اولد احريز14347Uسكينة الحطاب

102/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجأولد صباح14259Yسكينة جعفري
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط
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تاريخ
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ترتيب

الختيار

نتقال إن
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المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائيةإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

سيدي البرنوصي

107/09/17 36 سيدي البرنوصي 27527Vسلمى هياب

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجالسوالم-الطريفية14367Rسليمان مستغفر

مدرسة عثمان بن عفان إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدس

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/04 48 الشرف  مغوغة 26377Vسميرة الرصافي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الجديدة

702/09/21إقليم: برشيد 10 إلتحاق بالزوجسميرة الغفيري 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

506/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيد 26 مزدوجأولد زيدان14263Cشروق نصر ا

702/09/21إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجأولد صباح14256Vشهرزاد القرقوري

402/09/21إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 7 مزدوجالساحل اولد احريز14347Uصفاء الصوفي

217/09/90إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 193 مزدوجسيدي المكي14245Hطهير المصطفى

المدرسة البتدائية لل إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

نزهة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

113/02/17 43 سيدي عثمان 01772Aعاقل خدوج

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية البراهمة 191 مزدوجسيدي المكي14245Hعبد الرحمان بن الرجراجي

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد 2

مدرسة مصطفى المعاني إقليم: برشيد

البتدائية

116/09/92إقليم: برشيد 102 نعمعبد المومن موفق 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

202/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيدمركزية الموشمة 14 مزدوجأولد صباح14259Yعبدالرشيد نادية

 مركزية عبد الخالق إقليم: برشيدمركزية بئر خريص

الطريس

106/09/17إقليم: برشيد 45 مزدوجحد السوالم )البلدية(14364Mعبدا نصر

602/09/21إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 7 إلتحاق بالزوجةعثمان اشموتي 14304Xمزدوجاولد زيان

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية الشكة

المخازن

804/09/18إقليم: برشيد 25 مزدوجاولد زيان27514Fعثمان الخلفي

706/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 23 نعمعصام حسني 14243Fمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

بنت عمر

504/09/18إقليم: طانطان 28 إلتحاق بالزوجعفاف الخرساني 15367C)مزدوجطانطان )البلدية
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802/09/21إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجالساحل اولد احريز14351Yعلي حسني

206/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية السوالم 15 مزدوجالسوالم-الطريفية14372Wعيد الحق طهور

المدرسة البتدائية أبو إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

هريرة

117/09/90إقليم: برشيد 167 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eعيشي سعيد

404/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة فضالتإقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب 22 مزدوجفضالت07731Cغزلن أزهري

204/09/19إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الموشمة 21 سيدي رحال الشاطئ 14376Aغزلي أيوب

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: برشيدمركزية الشكة

القري

304/09/18عمالة: فاس 29 إلتحاق بالزوجفاطمة إسماعيلي 01993R فاس المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/21إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: برشيدمركزية الشكة 7 مزدوجأولد صباح14256Vفاطمة براق

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

ابي طالب

604/09/18إقليم: برشيد 38 مزدوجاولد عبو )البلدية(14068Rفاطمة حمدي

302/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 مزدوجأولد صباح14259Yفاطمة شروق

105/09/18عمالة: الميةالرازيإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 28 مزدوجالشللت21255Cفاطمة هموش

عمالة مقاطعات ساحة وادي المخازنإقليم: برشيدمركزية بام

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 28 سيدي بليوط 01406Cفتيحة المعوش

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/17إقليم: النواصرم. الشعريإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 26 مزدوجأولد صالح18204Lقاديري يونس

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية دار إقليم: برشيد

الحداد

116/09/92إقليم: برشيد 134 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hقومي فتيحة

104/09/19إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 21 إلتحاق بالزوجكريمة عابد 08557Aمزدوجمتوح

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد

دريد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/01/10 36 سيدي عثمان 01763Rكمال الغيام

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

213/02/17 53 مولي رشيد 01792Xلوزة جميلة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: برشيد 20 إلتحاق بالزوجليلة مشين 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج
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706/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية بوطرة 23 سيدي رحال الشاطئ 14376Aليلى أسليك

)البلدية(

مزدوج

مدرسة مصطفى المعاني 

البتدائية

المدرسة البتدائية إقليم: برشيد

عبدالرحيم بوعبيد 2

116/09/99إقليم: برشيد 88 نعمليلى مونتصير 24375U)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: برشيدمركزية الخليف

الحسني

117/02/17 34 الحي الحسني 18165Uمحسن التاغي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية 11 إقليم: برشيد

يناير

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

205/09/03 31 مزدوجسباتة )المقاطعة(01809Rم    ضاقيا

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الجديدة

الهيثم

116/09/95إقليم: برشيد 92 نعمم الحارتي 24791W)مزدوجبرشيد )البلدية

102/09/21إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 مزدوجأولد صباح14259Yم الدومي

م.م  م بن الحسين إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد ام

مركزية اسك

506/09/00إقليم: سيدي افني 45 مزدوجتيوغزة16821Hمـحـمـد بـنـيـحـيـا

المدرسة البتدائية الدروة 

النواصر

مدرسة ابن عربي إقليم: برشيد

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

116/09/91 46 مرس السلطان 01532Pم خلفان

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2 11 مزدوجرياح14335Fم عنان

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيد مركزية بولقنادل

المخازن

204/09/19إقليم: برشيد 31 مزدوجاولد زيان27514Fم مخلوقي

104/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية الموشمة 21 مزدوجالسوالم-الطريفية14372Wمدماني رشيد

إقليم: الفقيه بن م المام مالكإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

صالح

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجمرية البدوي 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

904/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيد 17 إلتحاق بالزوجمريم الفيللي 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

102/09/20إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 مزدوجلغنيميين14286Cمريم اليساع

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

الدروة

104/09/18إقليم: برشيد 29 إلتحاق بالزوجمريم بن الدوش 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

502/09/21إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 مزدوجلغنيميين14286Cمريم توفيق

106/09/17إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 35 إلتحاق بالزوجمريم صديقي 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية
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الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح

الجديدة

613/02/17إقليم: برشيد 49 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tمريم لحديقي

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعودإقليم: برشيدمركزية الخدارة

الشق

107/09/04 85 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18162Rمريمة الزهر

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

304/09/12إقليم: مديونةاولد الطالبإقليم: برشيد 18 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01837Wمزوكي حسن

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: برشيد

الهيبة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

216/09/96 48 مزدوجسباتة )المقاطعة(01807Nمصطفى  برنية

102/09/21إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 7 سيدي رحال الشاطئ 14376Aمصطفى المخلوفي

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

النواصر

302/09/21إقليم: برشيد 10 إلتحاق بالزوجملحاوي هدى 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

302/09/20إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 14 إلتحاق بالزوجمونية الشعبي 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 36 إلتحاق بالزوجميكو زهور 08536Cمزدوجأولد حمدان

المدرسة البتدائية الدروة 

النواصر

عمالة مقاطعة عين الدارسةإقليم: برشيد

الشق

117/09/90 136 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18137Nمينة فقراوي

704/09/18إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 28 مزدوجلغنيميين14278Uنبيل ميراوي

مدرسة السلطان مولي إقليم: برشيدمركزية الخليف

اسماعيل

304/09/18عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجنزهة بوكرمة 26067Hمزدوجحربيل

706/09/17إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 35 مزدوجلغنيميين14278Uنسرين فتحي

مركزية سيدي قاسم إقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون

الساحل

102/09/21إقليم: برشيد 7 مزدوجالساحل اولد احريز14359Gنعيمة المصلي

204/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيدمركزية الخيايطة 28 مزدوجالساحل اولد احريز14345Sهاجر ام التقوى صحري

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 28 مزدوجرياح14335Fهشام بوهمو

102/09/20إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 17 إلتحاق بالزوجهناء الباطمي 18200Gمزدوجأولد صالح

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

106/09/17إقليم: برشيدمركزية عبد القادر زروالإقليم: برشيد 45 مزدوجلمباركيين14328Yوسام بنكروم
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 22 مزدوجلغنيميين14282Yياسين سوسدي

المدرسة الجماعاتية وادي إقليم: برشيدمركزية اولد سليمان

المخازن

904/09/18إقليم: برشيد 28 مزدوجاولد زيان27514Fيوسف الزهراوي

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

المدرسة الجماعاتية طه إقليم: برشيد

عبد الرحمان

102/09/20إقليم: سيدي بنور 8 المازيغيةبني تسيريس26351Sأحمد الطالب

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الهيثم

104/09/18إقليم: برشيد 28 المازيغيةبرشيد )البلدية(24791Wعبد الحفيظ تشاكو

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا

1002/09/20إقليم: مديونةثريا الشاوي 18 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27689Wاسمهان كبو

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

513/02/17إقليم: مديونةعبد الكبير الخطيبي 46 سيدي حجاج واد 27766Eالزين نادية

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزويتن

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين طارق بن زياد

السبع الحي الم

814/02/17 46 الحي المي 01572Hايس وامان مريم

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشي

الحسني

105/09/03 28 الحي الحسني 26383Bبوهدي نورى

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

804/09/18 12 مزدوجعين الشق )المقاطعة(26929Vحسن اوفقير

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني

124/02/17 30 الحي الحسني 18570Jسارة رضمي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار المام مالك

البيضاء أنفا

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

102/09/20إقليم: النواصر 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26460Kسعاد مرحب

عمالة مقاطعات الدار سيدي عبد الرحمان

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

608/09/17 14 الحي الحسني 18568Gعبد اللطيف مكدر

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار سيدي عبد الرحمان

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عمر الخيام بنات

الدار البيضاء أنفا

304/09/19 10 سيدي بليوط 01426Zعبده سلمى

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات البكري

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 12 سيدي بليوط 01430Dفاطمة الزهراء محرم

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات أبو حنيفة

الدار البيضاء أنفا

111/09/00 86 سيدي بليوط 01433Gفاطمة شكير

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النهضة

سيدي البرنوصي

101/01/10 40 سيدي مومن 25001Zفردوس أناديف

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات البكري

الدار البيضاء أنفا

402/09/16 6 سيدي بليوط 01430Dم التالسي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين النابغة

السبع الحي الم

1102/09/20 18 عين السبع 01604Tمريم اكوزول

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ساحة وادي المخازن

الدار البيضاء أنفا

207/02/17 34 سيدي بليوط 01406Cمريم بنطيبي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا

102/09/10إقليم: النواصرم. ابن الهيثم 30 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nيوسفي عواطف

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

202/09/21إقليم: سيدي بنورماء العينين 6 المازيغيةالوليدية08109Nاوزنو  م

عمالة مقاطعات الدار عبد المومن

البيضاء أنفا

304/09/19إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريم 18 المازيغيةسطات )البلدية(18640Kعبد الكريم الكود

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة ابن عربي 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/18 22 مرس السلطان 01532Pأسماء امباركي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة ابن المعتز 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

121/09/83إقليم: بولمانبوعاصم 40 مزدوجسكورة مداز07938Cادريس بوزعشان

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/98 34 مولي رشيد 01789Uالبلوي امين

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة المقديسي 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

313/02/17 24 مزدوجالفداء )المقاطعة(01504Jالدياني رشيدة

مدرسة عبد ا بن مسعود 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

107/09/05 42 مرس السلطان 01539Xامينة اجاوا

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان

208/02/17إقليم: النواصرم. البوهالي مستور 38 مزدوجاولد عزوز18183Nبشرى الرفيقي

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائية

مرس السلطان

203/09/13إقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز 24 مزدوجاولد عزوز26147Vبشرى فوزي

مدرسة إبن بطوطة 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين المام البخاري

الشق

406/09/01 62 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18136Mحنان بورباع

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين النصر البتدائية

الشق

108/02/17 46 مزدوجعين الشق )المقاطعة(27697Eخديجة ابلعيد

مدرسة إبن بطوطة 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

230/09/94عمالة: الميةالنهضة 101 إلتحاق بالزوجخديجة العلوي 24687H)مزدوجالمية )البلدية

مدرسة لل حسناء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النسيم

سيدي البرنوصي

104/09/19 14 إلتحاق بالزوجسكينة الحرشيشي 26896J سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان

206/09/17إقليم: تاوريرتالمل 12 إلتحاق بالزوجسناء مبسط 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائية

مرس السلطان

127/03/17إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 36 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rسهام بندهبية

مدرسة علل بن عبد ا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

506/09/00إقليم: الجديدةم/م الطايشة 50 مزدوجأولد حمدان08547Pسومية جد و

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات مدرسة سبـــأ البتدائية

الفداء مرس 

326/01/17 26 مرس السلطان 01527Jكريمةالطركي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة عمر مكري 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

106/09/00 92 مرس السلطان 01522Dكلثوم وهبي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة معاوية بن أبي 

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

219/10/17عمالة: الميةسيدي موسى بن علي 22 مزدوجسيدي موسى بن علي07832Mكوتر الوافي الدريسي

مدرسة ابن خلدون 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

إقليم: قلعة الجوالة المركزية

 السراغنة

502/09/15 26 مزدوجالجوالة08926Bلعناوي بشرى

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية  بدر

مولي رشيد

102/09/15 40 سيدي عثمان 25321Xمصطفى لوديني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائية

مرس السلطان

523/10/17إقليم: مديونةالهللت 2 18 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01841Aمعاذ الفائق

مدرسة ابن زيدون 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

103/09/13 30 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01823Fنادية شاغل

عمالة مقاطعات عين الموحدين

السبع الحي الم

106/09/17إقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 7 إلتحاق بالزوج امينة بوماطي 27258Cمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

105/09/08إقليم: مديونةالحنانشة 36 سيدي حجاج واد 01736Lاخلف امين

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديق

السبع الحي الم

704/09/19إقليم: الجديدةم/م صقر 14 إلتحاق بالزوجالدوش ماجدة 08593Pمزدوجمكرس

عمالة مقاطعات عين النوار

السبع الحي الم

104/09/02عمالة: الميةم بن عبد ا 46 مزدوجالشللت26709Fسومية بن حجو

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

1002/09/20إقليم: بنسليمان 10 مزدوجسيدي بطاش07820Zطاهيري أميمة

عمالة مقاطعات عين الجاحظ

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عين طارق بن زياد

السبع الحي الم

103/09/13 34 الحي المي 01572Hعبد الرحيم كريم

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين أحمد الراشدي

السبع الحي الم

102/09/15إقليم: مديونةالفارابي 30 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xغيثة الشافعي

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم

226/01/17إقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 46 مزدوجأولد فرج08105Jمحمصاني يزة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين الواقدي

السبع الحي الم

104/09/02إقليم: مديونةم الحلوي 118 مزدوجتيط مليل )البلدية(27521Nمريم الديوري

عمالة مقاطعات عين الموحدين

السبع الحي الم

102/09/20إقليم: برشيدمركزية بام 8 مزدوجاولد عبو )البلدية(24139Mنشيط هاجر

عمالة مقاطعات عين ابن هشام

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكسائي

سيدي البرنوصي

116/09/98 84 سيدي البرنوصي 01704Bنور البيت حسناء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

106/09/17عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيب 16 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nياسين  جرموني

116/09/97إقليم: مديونةأبي بكر الصديقعمالة مقاطعة عين الشقالمعرفة 34 مزدوجالهراويين )البلدية(01727Bأخساي أحمد

عمالة مقاطعة الحي توبقالعمالة مقاطعة عين الشقالمتنبي

الحسني

204/09/12 16 الحي الحسني 21557Fابتسام البوعيشي

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: النواصرم. طارق بن زيادعمالة مقاطعة عين الشقالمعرفة 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wاسماء مرابط

المدرسة البتدائية فاطمة عمالة مقاطعة عين الشقياسمينة

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

216/09/99 8 إلتحاق بالزوجالغنضور جميلة 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية أنوالعمالة مقاطعة عين الشقعبدالرحمان احجيرة

مسيك

206/09/00 30 مزدوجسباتة )المقاطعة(01805Lالكوراري سومية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسليعمالة مقاطعة عين الشقياسمينة

مولي رشيد

104/09/02 36 مولي رشيد 01794Zالمصطفى هلل

)المقاطعة(

مزدوج

114/09/01إقليم: مديونةالحنانشةعمالة مقاطعة عين الشقالمام البخاري 36 سيدي حجاج واد 01736Lانوار يوسف

حصار

مزدوج

720/01/17إقليم: النواصرم. رمل لهللعمالة مقاطعة عين الشقابن عاشر 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dبدوان ربيع

المدرسة البتدائية م عمالة مقاطعة عين الشقابن عاشر

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/00 54 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01832Rبهيجة أبو سعيد

121/02/17إقليم: النواصرم. الخوارزميعمالة مقاطعة عين الشقعلي ابن ابي طالب 46 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mبوركيك مريم

104/09/02إقليم: النواصرم. ابن باجةعمالة مقاطعة عين الشقسيدي مسعود 64 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tحجلوي  سومية

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةعمالة مقاطعة عين الشقابن خلدون

الحسني

104/09/19 20 الحي الحسني 26384Cحسناء وكاك

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعة عين الشقالحديويين

سينا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

105/09/07 46 إلتحاق بالزوجخديجة تارغي 01823F)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عمر بن عمالة مقاطعة عين الشقعبدالرحمان احجيرة

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/10/02 50 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01831Pخديجة ملوك

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعة عين الشقالنصر البتدائية

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

306/09/00 20 مولي رشيد 19715Dربيعة مطبوع

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين النصر البتدائيةعمالة مقاطعة عين الشقالتحاد الفريقي

الشق

106/09/01 44 مزدوجعين الشق )المقاطعة(27697Eرضى مونيا

المدرسة البتدائية م عمالة مقاطعة عين الشقسلمان الفارسي

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 13 سيدي مومن 24698Vزينب البوراوي

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنعمالة مقاطعة عين الشقابن كثير 16 إلتحاق بالزوجسارة أنصار 25231Z)مزدوجالداخلة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المام البخاريعمالة مقاطعة عين الشقالتحاد الفريقي

الشق

506/09/01 58 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18136Mسناء العيش

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريعمالة مقاطعة عين الشقالحديويين

الحسني

117/09/90 52 الحي الحسني 26819Aشفاعة مصطفى

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة معاوية بن أبي عمالة مقاطعة عين الشقبين المدن الجديدة

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

316/09/97 36 مزدوجالفداء )المقاطعة(01511Sعبدالكريم الحضري

مدرسة عبد ا بن مسعود عمالة مقاطعة عين الشقعلي ابن ابي طالب

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

204/09/18 28 مرس السلطان 01520Bعمراوي شيماء

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: مديونةالمتنبيعمالة مقاطعة عين الشقالتحاد الفريقي 28 سيدي حجاج واد 27522Pفتيحة أبكار

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملعمالة مقاطعة عين الشقعبدالرحمان احجيرة

مسيك

316/09/93 102 مزدوجسباتة )المقاطعة(01806Mفونة عبد الغاني

402/09/14إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيعمالة مقاطعة عين الشقالمعرفة 18 مزدوجأولد صالح26834Sلطيفة بكي

202/09/15عمالة: سلمدرسة ابن الروميعمالة مقاطعة عين الشقابن المقفع 24 إلتحاق بالزوجمجيدة خندالي 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجدعمالة مقاطعة عين الشقالحديويين

مولي رشيد

116/09/92 52 سيدي عثمان 01765Tمصطفى بوطو

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مدرسة أم هانئ البتدائيةعمالة مقاطعة عين الشقالتحاد الفريقي

الفداء مرس 

101/01/17 24 مزدوجالفداء )المقاطعة(01505Kنبيل الروقي

216/09/93إقليم: مديونةسيدي مسعودعمالة مقاطعة عين الشقابن خلدون 68 سيدي حجاج واد 01734Jيوسف ابعير

حصار

مزدوج

602/09/20إقليم: سطات مدرسة 20 غشتعمالة مقاطعة عين الشقالدارسة 12 المازيغيةسطات )البلدية(14013Fخولن حسن
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/20إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةعمالة مقاطعة عين الشقياسمينة 12 المازيغيةسطات )البلدية(14020Nفاطمة ازمان

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

104/09/19 16 الحي الحسني 18149Bأمين غرصل

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

102/09/15إقليم: تاوريرتسيبويه 16 إلتحاق بالزوجأنيسة ايدحمجا 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني

113/02/17إقليم: النواصرم. عبد الواحد المراكشي 41 مزدوجاولد عزوز26703Zابتسام جدي

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

117/09/03إقليم: النواصرم. ابن الهيثم 68 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nابتسام منيفي

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

106/09/17إقليم: النواصرم. الرحمة 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tاسماعيل جعفوف

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي واد المخازن

الحسني

104/09/18 26 الحي الحسني 18155Hالتوري م

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعود

الشق

106/09/00 128 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18162Rالحري سلوى

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعات سيدي م بن عبد ا

الدار البيضاء أنفا

101/09/21 16 سيدي بليوط 01436Kالدوهاوي بشرئ

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

107/02/17إقليم: النواصرم. م البارودي 46 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25544Pالركاني زينب

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

103/09/18 24 الحي الحسني 26384Cالرواني جميلة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعات آمنة بنت وهب

الدار البيضاء أنفا

117/09/84 144 سيدي بليوط 01432Fالزكراري  كمال

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

106/09/00 6 الحي الحسني 18165Uالسعدية المدي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي قصبة المين

الحسني

عمالة مقاطعات آمنة بنت وهب

الدار البيضاء أنفا

216/09/93 126 إلتحاق بالزوجالصادقي ربيعة 01432F سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/18 24 إلتحاق بالزوجاوبيه نعيمة 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي قصبة المين

الحسني

102/09/14إقليم: النواصرم. ابن الهيثم 45 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nاوعلي  رضوان

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

303/09/18إقليم: برشيد 24 مزدوجحد السوالم )البلدية(14061Hبازي يونس

415



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي اولد اسماعيل

الحسني

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

918/01/17إقليم: برشيد 46 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tبوسعيدي رقية

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

616/09/96 62 الحي الحسني 26819Aتوفيق حنين

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالب

الحسني

704/09/12عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكي 40 إلتحاق بالزوجحبيبة يومولود 01156F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعات عين الموحدين

السبع الحي الم

206/09/00 128 الصخور السوداء 01592Eحكيمة قوجافة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

320/01/17 46 الحي الحسني 18567Fحماني مريم

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

116/02/17إقليم: النواصرم. ابن زيدون 46 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27028Cحنان  بونهي

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

116/09/92إقليم: النواصرم. اولد احمد 10 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18187Tخدوج ملوكي

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

516/02/17إقليم: النواصرم. رمل لهلل 44 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dخديجة توفيق

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

عمالة مقاطعة الحي القدس

الحسني

116/09/98 120 الحي الحسني 18153Fخديجة ضمير

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة عين الحديويين

الشق

1102/09/21 16 مزدوجعين الشق )المقاطعة(23704Pسكينة شكيب

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني

106/09/01إقليم: النواصرم. مليكة الفاسي 16 إلتحاق بالزوجسهام الزاهير 26528Jمزدوجاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

عمالة مقاطعات المام مالك

الدار البيضاء أنفا

106/09/01 126 إلتحاق بالزوجسهام حجوجي 01442S)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

304/09/18عمالة: الميةعين حرودة 2 34 مزدوجعين حرودة )البلدية(01716Pشكري مريم

عمالة مقاطعة الحي توبقال

الحسني

202/09/20إقليم: النواصرم. الخوارزمي 9 إلتحاق بالزوجشيماء بعزاوي 27566M)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسم

الحسني

201/09/21إقليم: برشيدمركزية الخيايطة 16 مزدوجالساحل اولد احريز14350Xضحى أمسيك

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيم

الحسني

عمالة مقاطعات فاطمة الفهرية

الدار البيضاء أنفا

102/09/21 6 سيدي بليوط 01398Uعبدالرحمان آيت سعيد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

317/09/90 36 الحي الحسني 18149Bعبدالمجيد الكعاري

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

104/09/19إقليم: النواصرم. الرحمة 20 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tعبدباه شيماء

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشي

الحسني

204/09/18 24 الحي الحسني 26383Bعزيزة الفصيح

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

105/09/08 24 الحي الحسني 26003Nعصام لغريس

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي واد المخازن

الحسني

مدرسة أبي حيان 

التوحيدي البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

120/01/17 35 إلتحاق بالزوجعواطف الغزواني 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسم

الحسني

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

201/09/21إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوجفاتن العلوي 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق

702/09/21 16 مزدوجعين الشق )المقاطعة(26929Vفاطمة الزهراء لواح

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيم

الحسني

104/09/18 24 الحي الحسني 25767Gفاطمة نيد الحسن

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

330/01/17 26 الحي الحسني 26819Aفتيحة أزيد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

105/09/08إقليم: النواصرم. اولد عبو 44 مزدوجاولد عزوز18194Aفتيحة كاري

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

106/09/17إقليم: برشيدمركزية السوالم 28 سيدي رحال الشاطئ 14375Zفوزية ميميل

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

204/09/18 24 الحي الحسني 18146Yكريمة ازنيبي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

107/02/17إقليم: برشيد 46 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lلحريضي صفاء

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الحي موسى بن نصير

الحسني

130/01/17 46 الحي الحسني 26386Eلحليسي نجوى

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

105/09/07 36 الحي الحسني 26003Nلطيفة  عبد  النعيم

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البناي

الحسني

404/09/18 24 الحي الحسني 18151Dلعروسي سكينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالب

الحسني

102/09/21 16 الحي الحسني 26002Mليلى حمدي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي بدر

الحسني

104/09/12 40 الحي الحسني 18156Jليلى عزيزي

)المقاطعة(

مزدوج

417



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

116/02/17إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26373Rليلى مراد

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي اولد اسماعيل

الحسني

317/09/90 62 الحي الحسني 22670Rمــحــمــد فــــــــاضـــــل

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي توبقال

الحسني

عمالة مقاطعة عين عبدالقادر المازني

الشق

206/09/01 124 مزدوجعين الشق )المقاطعة(24458Jمديحة زكرياء

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

116/02/17 44 الحي الحسني 26001Lمريم المالكي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

116/09/94 62 الحي الحسني 25555Bمريم بوجمل

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسم

الحسني

116/09/80إقليم: الجديدةم/م الولجة 213 مزدوجشتوكة08160Uمعروف عبد الهادي

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي زينب النفزاوية

الحسني

116/09/99 62 الحي الحسني 26382Aمفتاح هند

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوفاق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

121/02/17 26 الحي الحسني 24704Bمليكة البحراوي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

106/09/01 96 الحي الحسني 23326Dنبيل بللة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أكنسوس

الحسني

204/09/02 52 الحي الحسني 18152Eنصيرة زاط

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي قصبة المين

الحسني

320/01/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء 36 إلتحاق بالزوجنورة البراهيمي 02163Aمزدوجعين الشقف

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

مدرسة الفريحيين 

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/20 8 إلتحاق بالزوجهاجر والضحى 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

204/09/18إقليم: برشيد 22 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lيسرى منادي

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني

عمالة: إنزكان ايت م البساتين

ملول

202/09/20 12 إلتحاق بالزوجةبوبكر انشوم 05064D)المازيغيةأيت ملول )البلدية

عمالة مقاطعة الحي السلم1

الحسني

104/09/19إقليم: تيزنيتم. مولي الزين 18 إلتحاق بالزوجسلوب نادية 16708K)المازيغيةتزنيت )البلدية

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية لل عمالة مقاطعات ابن مسيك

أسماء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/94 140 سيدي عثمان 01779Hأبو زيد بديعة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

213/02/17إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيعمالة مقاطعات ابن مسيك 30 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cإلهام الطالب

418



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية الميرة 

لل أمينة

مجموعة مدارس دار باقة عمالة مقاطعات ابن مسيك

المركزية

602/09/15عمالة: مراكش 12 إلتحاق بالزوجأمينة بلحداد 02822Sمزدوجأولد حسون

المدرسة البتدائية عمر بن 

عبد العزيز

المدرسة البتدائية عمالة مقاطعات ابن مسيك

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/02 44 سيدي البرنوصي 01703Aاعنيبة خديجة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

البحتري

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيك

العميد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/14 26 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kالزرزوري أسماء

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

المدرسة البتدائية إخوان عمالة مقاطعات ابن مسيك

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 16 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01818Aبشرى بنعيشة

المدرسة البتدائية أحمد 

الهيبة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد

116/09/94 128 سيدي عثمان 01773Bبوشرى زكري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

المدرسة البتدائية عمر بن عمالة مقاطعات ابن مسيك

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/99 50 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01831Pحسناء التاكي

المدرسة البتدائية الدروة عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية بدر

الجديدة

1003/09/12إقليم: برشيد 46 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tحماد يسرى

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيك

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/14 28 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01824Gخالد مصلح

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانعمالة مقاطعات ابن مسيك

الحسني

316/09/91 142 الحي الحسني 26003Nرشيدة  اهديدو

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد 

المنصور الذهبي

المدرسة البتدائية إدريس عمالة مقاطعات ابن مسيك

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/92 60 مزدوجسباتة )المقاطعة(01810Sزماني سميرة

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

المدرسة البتدائية أبو عمالة مقاطعات ابن مسيك

هريرة

104/09/18إقليم: برشيد 17 إلتحاق بالزوجزينب بهاوي 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

المدرسة البتدائية حمان عمالة مقاطعات ابن مسيك

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/02 18 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01825Hزينة اندجار

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

المدرسة البتدائية الميرة عمالة مقاطعات ابن مسيك

لل عائشة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 12 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01820Cسلمى هتوف

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

116/09/95إقليم: مديونةالحلحالعمالة مقاطعات ابن مسيك 62 مزدوجالهراويين )البلدية(01726Aصبيري فاطمة

المدرسة البتدائية أحمد 

المنصور الذهبي

316/09/99إقليم: مديونةعلل بن عبد اعمالة مقاطعات ابن مسيك 74 مزدوجتيط مليل )البلدية(26871Gعابد نجوى

المدرسة البتدائية ابن 

سينا

116/09/86إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةعمالة مقاطعات ابن مسيك 60 مزدوجالساحل اولد احريز14354Bعبد الحق الزنايدي

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

116/09/96إقليم: مديونةعين الحلوفعمالة مقاطعات ابن مسيك 66 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01842Bعبدالغني حضاري

419



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

المدرسة البتدائية أبو عمالة مقاطعات ابن مسيك

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/20 8 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01828Lعبدا الصديقي

المدرسة البتدائية الميرة 

لل عائشة

المدرسة البتدائية الدروة عمالة مقاطعات ابن مسيك

الجديدة

904/09/02إقليم: برشيد 52 مزدوجالدروة )البلدية(25685Tعماد جاف

المدرسة البتدائية عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية المتنبي

البحتري

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 24 مزدوجسباتة )المقاطعة(01813Vعمر أتسافت

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

المدرسة البتدائية مولي عمالة مقاطعات ابن مسيك

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/14 24 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01827Kفاطمة الزهراء بوبكري

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

113/11/18إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1عمالة مقاطعات ابن مسيك 12 مزدوجأولد فريحة14465Xلطيفة حمداوي

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية بدر

العميد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/19 24 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kمحفوظ ايمان

المدرسة البتدائية أبو عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية بدر

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

209/02/17 16 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01828Lم الغمري

216/09/96عمالة: الميةالمجدعمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية المتنبي 70 سيدي موسى 20013Cمستعين عبد النبي

المجدوب

مزدوج

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيعمالة مقاطعات ابن مسيك

الشق

121/09/07 34 مزدوجعين الشق )المقاطعة(26929Vنجوئ محتاج

المدرسة البتدائية الميرة 

لل عائشة

المدرسة البتدائية طارق عمالة مقاطعات ابن مسيك

فكري

402/09/20إقليم: برشيد 12 المازيغيةبرشيد )البلدية(23157Vسعيد بنعمر

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

105/09/07 34 مولي رشيد 01792X             حنان الحرش

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

404/09/19 16 سيدي عثمان 01764Sإحسان سلطانة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/20 22 مولي رشيد 01789Uأحمد الكناني

)المقاطعة(

مزدوج

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليل

مولي رشيد

106/09/17 28 مولي رشيد 26380Yأسماء بناجي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 16 سيدي عثمان 01777Fأمال لحبل

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

606/09/17عمالة: الميةالحجبة 30 مزدوجبني يخلف07831Lإيمان السيري

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 16 مولي رشيد 19714Cابتسام الديشي

)المقاطعة(

مزدوج

420



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/93 46 مزدوجسباتة )المقاطعة(01810Sادريس حب

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

سيدي البرنوصي

102/09/21 16 سيدي مومن 27364Tاسماء الخياري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عقبة 

بن نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/96 120 مولي رشيد 01791Wاسماعيل اتحادي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد

104/09/19 14 مولي رشيد 22269Eالحمداوي ايمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

127/01/17 30 مولي رشيد 01799Eالزعكوني عزيزة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين النصر البتدائية

الشق

104/09/18 34 مزدوجعين الشق )المقاطعة(27697Eالشيخ ابتسام

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

104/09/19إقليم: مديونة م الوديع 18 مزدوجالهراويين )البلدية(25347Aالقمر الحسين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية القدس

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الداخلة

مولي رشيد

102/09/15 28 سيدي عثمان 27573Vالمجاطي مرية

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/01إقليم: مديونةالحلحال 110 مزدوجالهراويين )البلدية(01726Aالمروازي خديجة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الكويرة

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 10 سيدي عثمان 01770Yالنجمي سهام

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 24 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01833Sالهام بوحب

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

113/02/17إقليم: مديونةمحمود درويش 44 سيدي حجاج واد 27260Eالهام لعبيد

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 10 مولي رشيد 19715Dالهداني  مريم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 22 سيدي عثمان 01779Hامال الساهل

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدس

مولي رشيد

104/09/18 24 مولي رشيد 01788Tاميسات كوثر

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 24 سيدي عثمان 01782Lايوب بلهاني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

المدرسة البتدائية الجنرال 

الكتاني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 20 مولي رشيد 01798Dايوب نيدعابو

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم

104/09/19 19 إلتحاق بالزوجةبدر الغاسولي 01583V الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

107/09/05 50 مزدوجسباتة )المقاطعة(01781Kبشرى خلوق

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

216/09/99 40 سيدي مومن 01628Uبلبدوي يوسف

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الطلس

رشيد

127/01/17إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدس 46 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cبن الفيللي فاطمة الزهراء

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

617/09/91إقليم: النواصرم. رمل لهلل 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dبهران الزيتوني

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

502/09/20إقليم: مديونةمحمود درويش 22 سيدي حجاج واد 27260Eبوركة عزالدين

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

106/09/00إقليم: مديونةالشياظمة 18 مزدوجالهراويين )البلدية(23743Gتهال ادريس

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عمر الخيام بنات

الدار البيضاء أنفا

502/09/20 22 سيدي بليوط 01426Zجيهان شيخي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

116/09/97إقليم: سطات 66 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vحجاج قطبي

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

316/09/97 70 مولي رشيد 01789Uحسن مزور

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

107/09/00إقليم: مديونةالحنانشة 55 إلتحاق بالزوجحسناء اطنيب 01736L سيدي حجاج واد

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الكويرة

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 32 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01827Kحسناء حباتي

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 6 سيدي عثمان 01766Uحسناء صبري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضل

مولي رشيد

102/09/20 10 مولي رشيد 26379Xحميد ثورية

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الجولن

سيدي البرنوصي

116/09/95 66 سيدي مومن 01629Vحميد كوسة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

105/09/11إقليم: مديونةابن رشد 24 سيدي حجاج واد 27214Eحنان سمواد

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/21 16 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01818Aحنان عليان
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المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدر

مسيك

104/09/12 36 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01830Nخديجة كرام

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

216/09/88 30 مرس السلطان 01539Xخديجة نجيح

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 22 مولي رشيد 19714Cخولة الجهاد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

106/09/17إقليم: مديونةالمتنبي 38 سيدي حجاج واد 27522Pرزوق السعدية

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 8 مولي رشيد 01792Xرشيد عزيل

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 40 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01824Gزكية مرشيد

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية لل 

نزهة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 24 سيدي عثمان 01772Aسكينة بالمهدي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

202/09/21إقليم: النواصرم. اولد القاضي 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18182Mسكينة محسن

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 22269Eسلمى اسليعي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/19 28 مولي رشيد 01793Yسمية السلمي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

216/09/95 60 سيدي مومن 20469Yسميرة لرشم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

601/09/21 16 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01824Gسناء السقال الدريسي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة مولي المكي 

العلوي

203/05/17عمالة: سل 24 إلتحاق بالزوجسناء النقاش 01153C باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

220/01/17 34 مولي رشيد 27792Hسومية الدراجي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الترمذي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

101/01/12إقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 30 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cشجري م

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد

302/09/21 6 مولي رشيد 22269Eشيماء العمارتي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

502/09/20إقليم: مديونةمحمود درويش 22 سيدي حجاج واد 27260Eشيماء بنان

حصار

مزدوج

423



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/20 6 سيدي مومن 01628Uصبرين فيهات

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية أنوال

مسيك

404/09/18 26 مزدوجسباتة )المقاطعة(01805Lعبد الصمد ادبيش

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

602/09/21 6 مولي رشيد 01801Gعبد الصمد مرشد

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

تيمية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/92 60 سيدي عثمان 01770Yعبدالعزيز لعصر

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 22269Eعثمان بن الزاوية

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

502/09/20 12 مولي رشيد 01797Cعزيزة أغلمو

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد

102/09/20 12 مولي رشيد 01794Zغزلن القاسمي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالة

مولي رشيد

204/09/19 14 سيدي عثمان 01780Jغزلن تيزي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد

202/09/21 16 مولي رشيد 01794Zفاطمة الحرار

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الداخلة

مولي رشيد

102/09/20 12 سيدي عثمان 27573Vفاطمة الرياحي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

302/09/21 16 مولي رشيد 01789Uفاطمة الزهراء خوناتي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 12 سيدي عثمان 01776Eفاطمة زهير

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17عمالة: الميةسيدي موسى بن علي 40 مزدوجسيدي موسى بن علي07832Mفتيحة البحيري

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية القدس

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد

116/09/91 142 سيدي عثمان 01773Bفتيحة حصا

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 01787Sلبنى فاضل

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مدرسة ابن سينا البتدائية

الفداء مرس 

502/09/21 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01499Dليلى الدوح

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

102/09/21إقليم: مديونة م عابد الجابري 16 مزدوجالهراويين )البلدية(25345Yليلى عزام
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

عبدالجليل بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

214/02/17عمالة: الميةعين حرودة 2 46 مزدوجعين حرودة )البلدية(01716Pم العرش

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

الحسن المريني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/17 30 سيدي عثمان 01766Uمروان عوكلي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد

102/09/21 6 سيدي عثمان 01765Tمريم أبرايم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرة

الشق

502/09/21 16 مزدوجعين الشق )المقاطعة(24457Hمريم امعروق

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 01792Xمريم بللي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخوة

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الداخلة

مولي رشيد

102/09/21 16 سيدي عثمان 27573Vمريم بيساطي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/21 16 مزدوجسباتة )المقاطعة(01814Wمريم تاود

المدرسة البتدائية م 

القري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/99إقليم: جرسيفمعاد بن جبل 54 إلتحاق بالزوجمسافير سميرة 25898Z)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 34 مولي رشيد 24454Eمليكة حسمي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

204/09/18عمالة: الميةالجزولي 32 مزدوجالشللت21256Dمنعم ملل

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخوة

رشيد

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 24 إلتحاق بالزوجمنى فاخر 24696T سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أسامة 

بن زيد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/09/21 16 سيدي البرنوصي 01705Cموسى إيمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إبن 

الهيثم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 24 مولي رشيد 01797Cمينة أحجام

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/91 96 مولي رشيد 01799Eمينة لهداب

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/20 8 مولي رشيد 01793Yنادية  العروي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

304/09/02 30 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01817Zنادية الركراكي

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية القدس

رشيد

202/09/20إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bناصير ربيعة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة علل بن عبد ا 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/21 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01501Fنبيل بن حمودان

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مدرسة يثرب البتدائية

الفداء مرس 

102/09/21 6 مزدوجالفداء )المقاطعة(01507Mنبيل بنلبيض

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية م 

القري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

327/01/17 34 مولي رشيد 01800Fنزهة امهاري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية لل 

أسماء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

606/09/01إقليم: القنيطرةالزعيترات 30 مزدوجمكرن10960Mنور الدين أمداح

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

313/02/17 20 سيدي البرنوصي 22004Sنورالدين سويلم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

مبادرات

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/21 16 مزدوجسباتة )المقاطعة(01814Wنورة اصالح

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 9 سيدي عثمان 01782Lهند مجد ا

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية أمغالة

رشيد

المدرسة البتدائية 

الهراويين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 20 سيدي عثمان 01725Zوفاء الشيخ

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية القدس

رشيد

602/09/20إقليم: مديونةالميرة لل خديجة 6 مزدوجالهراويين )البلدية(25358Mيونس جدي

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

202/09/21إقليم: مديونةسيدي ابراهيم 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01836Vيونس نعماني

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

1002/09/20إقليم: النواصرم. رمل لهلل 12 المازيغيةبوسكورة )البلدية(18174Dاحمد بن موسى

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

المدرسة البتدائية السلم 

1

402/09/20إقليم: برشيد 22 المازيغيةبرشيد )البلدية(14034Dاحمد لمين

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

504/09/18إقليم: النواصرم. ابن بطوطة 24 المازيغيةدار بوعزة )البلدية(26373Rسعيد بوحس

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة مصطفى المعاني 

البتدائية

702/09/21إقليم: برشيد 6 المازيغيةبرشيد )البلدية(14033Cعمر اوحسيني

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

202/09/16إقليم: النواصرم. الندلس 10 إلتحاق بالزوجأحلم بنهشام 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/10 36 سيدي مومن 01712Kأحمد روقي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/21 16 سيدي مومن 01712Kأخليفتي عليه كريمة

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

702/09/21عمالة: الميةسهام 1 16 مزدوجعين حرودة )البلدية(01718Sآسية نواس

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/96 106 سيدي مومن 19705Tأمال ارج فال

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبو 

هريرة

202/09/20إقليم: برشيد 10 إلتحاق بالزوجأميمة رشدي 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي عبد الرحمان

الدار البيضاء أنفا

420/01/17 40 مزدوجأنفا )المقاطعة(01419Sأوراغ لطيفة

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

مدرسة الدريسية 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

505/09/11 30 مزدوجالفداء )المقاطعة(01506Lإيمان إيجموعن

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 34 سيدي البرنوصي 01694Rاسماء الفايد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائية

سيدي البرنوصي

102/09/21 9 إلتحاق بالزوجالمين فاطمة 27527V سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 20 سيدي مومن 01633Zالبوعناني ليلى

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

113/02/17إقليم: مديونةالمتنبي 46 سيدي حجاج واد 27522Pالجملي نجمة

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية موسى 

بن نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 28 سيدي مومن 26504Hالحركة زينب

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 6 سيدي مومن 25771Lالزراري الهام

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/94 84 سيدي مومن 19705Tالسعدية    بيكضاض

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النسيم

سيدي البرنوصي

202/09/20 22 سيدي مومن 26896Jالعلوي فرح

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/97 142 سيدي البرنوصي 01703Aالعومي نعيمة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

سيدي البرنوصي

104/09/18 24 سيدي مومن 27364Tالفائق زينب

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/97 60 سيدي البرنوصي 01702Zالمودن كلثوم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

402/09/21عمالة: الميةالوحدة 7 إلتحاق بالزوجالهام بوراس 07727Yمزدوجبني يخلف

427



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

202/09/21إقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uالونان فاطمة الزهراء

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

118/09/02إقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 46 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pامباركة معتصم

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 32 سيدي مومن 01628Uايمان محمود

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي

406/09/17عمالة: مكناساولد نصير المركز 28 إلتحاق بالزوجايمان نافع 03889Bمزدوجالدخيسة

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكسائي

سيدي البرنوصي

112/09/00 60 سيدي البرنوصي 01704Bبشرى العسري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/18إقليم: سطاتمركزية الحرشة 20 إلتحاق بالزوجبلمعلم فاطمة الزهراء 14418Wمزدوجلقراقرة

المدرسة البتدائية 11 

يناير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أسامة 

بن زيد

105/09/07إقليم: العيون 40 مزدوجالعيون )البلدية(25878Cبنخراز مليكة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النهضة

سيدي البرنوصي

102/09/20 22 سيدي مومن 25001Zبنخلي فوزية

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/92 62 سيدي مومن 27692Zبهلن م

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الكسائي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

115/09/01 38 نعمبهيجة زين البشار 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/97 92 سيدي البرنوصي 01699Wبيدقي خديجة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/21عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيب 16 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nتنسار خديجة

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النسيم

سيدي البرنوصي

116/09/96 30 سيدي مومن 26896Jثورية حمزاوي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

رشد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

هشام

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 22 سيدي مومن 26796Aجهان علمي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

105/09/11إقليم: مديونةالحنانشة 26 إلتحاق بالزوججوبي سعيدة 01736L سيدي حجاج واد

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

مدرسة إبن بطوطة 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجحاسمة امعيزات 01517Y)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/93إقليم: النواصرم. م البارودي 156 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25544Pحاضر زهرة

428



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الجاحظ

السبع الحي الم

302/09/21 6 إلتحاق بالزوجحاضي كوثر 01579R الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العيون

سيدي البرنوصي

606/09/17 32 سيدي مومن 22959Eحدو  الدبياني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/21 16 سيدي البرنوصي 01691Mحسناء الخلفي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1002/09/20 10 سيدي مومن 01626Sحمزة حنان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/98 56 سيدي مومن 27692Zحميد ايت با حدو

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الجولن

سيدي البرنوصي

112/09/01 134 سيدي مومن 01629Vحنفي سعاد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

702/09/21عمالة: الميةسهام 1 6 مزدوجعين حرودة )البلدية(01718Sخديجة  رياض

المدرسة البتدائية ابن 

هانئ

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

504/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجة 28 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tخديجة العبسي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/91 114 سيدي مومن 27692Zخديجة بنان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/94 106 سيدي مومن 24696Tخديجة بنموسى

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/95 24 سيدي البرنوصي 01690Lخرفي خالد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الوحدة

سيدي البرنوصي

102/09/21 6 سيدي مومن 22958Dدنيا اسماهري

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النخيل

البرنوصي

402/09/21عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 16 مزدوجالشللت01738Nدويشي نورى

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/21عمالة: الميةالرازي 16 مزدوجالشللت21255Cدينة خليل

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

502/09/21 6 سيدي مومن 19706Uرباب الطلحاوي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

202/09/14إقليم: برشيد 34 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bرشيد الحداد

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/96 52 سيدي مومن 27692Zرشيدة جبيلي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/98 74 سيدي مومن 24696Tزهرة الوافي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

604/09/18 14 الحي الحسني 26384Cزينب البوكا

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

202/09/21عمالة: الميةالرازي 16 مزدوجالشللت21255Cسارة  اكزوز

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

إقليم: شتوكة آيت م. أنوال

باها

104/09/12 54 مزدوجأيت عميرة25589Nسعاد ايت همو

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين يعقوب المنصور

الشق

202/09/21 16 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18133Jسعيدة ايمزيلن

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/21 6 سيدي مومن 01633Zسلمى مديح

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي مدرسة المروة البتدائية

البرنوصي

مدرسة لل حسناء 

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/21 16 مزدوجالفداء )المقاطعة(01509Pسمية العيادي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة الفهرية

الدار البيضاء أنفا

402/09/21 6 سيدي بليوط 01398Uسميرة بك

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين إدريس الثاني

السبع الحي الم

316/09/93 144 عين السبع 01602Rسميرة بوجان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

104/09/02 70 سيدي مومن 27692Zســنــاء  أضــــريــــوي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أسامة 

بن زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/16إقليم: النواصرم. ادريس لحريزي 34 مزدوجأولد صالح26834Sسناء الطواف

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/18 34 سيدي البرنوصي 01701Yشادية السطي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 17 إلتحاق بالزوجشيماء اقلوش 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/85 134 سيدي مومن 24696Tعائشة امجاش

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 20 سيدي البرنوصي 01692Nعائشة بنطاهر

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

113/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 30 مزدوجامنيع14167Yعادل طيان

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/97 66 سيدي البرنوصي 01700Xعثمان اونزر

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الوحدة

سيدي البرنوصي

102/09/15 30 سيدي مومن 22958Dعزيزالدين بن ياسين

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكسائي

سيدي البرنوصي

112/09/00 44 نعمعزيزة رويفيل 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/93 126 سيدي مومن 27692Zعواطف نواري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

602/09/21عمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 6 إلتحاق بالزوجغيثة الدرقاوي 01745Wمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

102/09/21عمالة: الميةبدر 16 مزدوجالشللت26370Mفاطمة الزهراء الزرايدي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/84 140 سيدي مومن 27692Zفاطمة الناجيبي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

302/09/21 16 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01827Kفاطمة بوهوش

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليل

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 26380Yفاطمة جرموني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

عنان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

216/09/02 48 سيدي البرنوصي 01700Xفتيحة اتريعي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/14 12 سيدي مومن 24698Vفقيهي نعيمة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أم 

سلمة

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/92 110 سيدي مومن 19706Uقدميري الميلودي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي

104/09/18إقليم: مديونةالمتنبي 24 سيدي حجاج واد 27522Pققوش م

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

105/09/11عمالة: الميةالفارابي 42 مزدوجعين حرودة )البلدية(27200Pكلثوم الدريع

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/96إقليم: مديونةالمكي الناصري 40 سيدي حجاج واد 27094Zلبحيري م

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

602/09/21عمالة: الميةأنس بن مالك 7 إلتحاق بالزوجلمياء سدير 27559Eمزدوجبني يخلف

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 22 سيدي مومن 01627Tلمين ابراهيم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين أبو علي القالي

السبع الحي الم

120/01/17 44 الحي المي 01573Jليلى يوسفي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الجاحظ

السبع الحي الم

406/09/17 32 الحي المي 01579Rمريم ابوالوفاء الدريسي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 10 سيدي مومن 25771Lمريم الكردي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المرابطين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

406/09/17 24 سيدي البرنوصي 01690Lمريم غاريب

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

406/09/17 18 سيدي مومن 01627Tمريم هشوم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/20 8 سيدي مومن 26504Hمستعد الشيماء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النخيل

سيدي البرنوصي

116/09/94 52 سيدي مومن 27692Zمكوكي نادية

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/17إقليم: مديونةعبد الكبير الخطيبي 32 سيدي حجاج واد 27766Eمنوار خديجة

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/97 102 سيدي مومن 24696Tمنيرة لغموشي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

رشد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 6 سيدي مومن 24698Vمومان حنان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابي 

العلء المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

117/09/90 116 سيدي البرنوصي 01706Dمينة ابيدار

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أم أيمن

سيدي البرنوصي

316/09/98 52 سيدي مومن 21156Vنادية بن الشيخ

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

504/09/18 18 سيدي مومن 01712Kنجاح منى

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النعيم

سيدي البرنوصي

120/01/17 20 سيدي مومن 26098Sنجاح ياسين

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النعيم

سيدي البرنوصي

130/01/17 34 سيدي مومن 26098Sنجيب ناباء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/94 110 سيدي مومن 24696Tنعيمة شهاد

)المقاطعة(

مزدوج

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

105/09/07عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 40 مزدوجالشللت01738Nنورالدين     بورزكي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية العيون

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدس

سيدي البرنوصي

204/09/18 26 سيدي مومن 23765Fهاجر الناجي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أهل 

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 34 سيدي البرنوصي 01709Gهاجر شوقي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

رشد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النسيم

سيدي البرنوصي

102/09/21 6 سيدي مومن 26896Jهراد نجاة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية موسى 

بن نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزية 20 إلتحاق بالزوجوجدان العاشي 07816Vمزدوجالشراط

المدرسة البتدائية ابن 

رشد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 32 سيدي مومن 25772Mوفاء بن الطالب

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 32 سيدي مومن 24175Bوفاء بوضهر

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصر

سيدي البرنوصي

104/09/18 20 سيدي مومن 01631Xيونس رجراجي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 3 

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

804/09/18 32 سيدي مومن 01628Uالصالحي أسماء

)المقاطعة(

المازيغية

713/02/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 36 إلتحاق بالزوج صفاء جمال 08189Aمزدوجأولد رحمون

206/09/06إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 93 إلتحاق بالزوجأزريويل أسماء 26681Aمزدوجمولي عبد ا

102/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجأولد عيسى08274Tأسماء اليوبي

104/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: الجديدةم/م بوملحة 25 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kآسية العلوي

604/09/18إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 18 مزدوجأولد غانم08290Kأشرف ودقي

604/09/18إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 24 إلتحاق بالزوجأفراو نورة 08245Lمزدوجسيدي عابد

704/09/19إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: الجديدةم/م العوجات 21 مزدوجمكرس08593Pإلهام مكريم

206/09/01إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 94 إلتحاق بالزوجأمينة خلفاوي 08184Vمزدوجحوزية

606/09/01عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: الجديدةم/م سيدي احميدة 60 مزدوجالسهول01241Yأيت رحو سناء

622/02/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م واهلة 30 إلتحاق بالزوجإيمان سدرة 08540Gمزدوجأولد رحمون
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريري 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08070Wابتسام بورميش

1004/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xابتسام رمراوي

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 157 مزدوجالجديدة )البلدية(23361Sابراهيم الغازي

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

202/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدة 14 مزدوجأولد غانم08282Bابو الفراج الهام

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدة 14 مزدوجأولد عيسى08270Nابوالفتاح شيماء

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م العقاد 141 مزدوجمولي عبد ا27235Cاحمد لمقاد

304/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 21 مزدوجأولد عيسى08274Tاسماء امرابط

316/09/94إقليم: الجديدةمدرسة م السادسإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 125 إلتحاق بالزوجاسماء شداني 08066S)مزدوجالجديدة )البلدية

204/09/19إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م القيايلة 15 إلتحاق بالزوجةاسماعيل سويكت 08267Kمزدوجأولد عيسى

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 149 مزدوجالجديدة )البلدية(08188Zاكرام عبد الله

401/01/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 38 مزدوجشتوكة08157Rاكرام كوجيل

104/09/12إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 40 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yالصفر نادية

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: الجديدةم/م بوخنين

 - تمارة

705/09/03 61 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uالنصاري سلوى

504/09/19إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 22 إلتحاق بالزوجالبردعي نادية 08245Lمزدوجسيدي عابد

206/09/17إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م بني سبع 35 مزدوجسيدي اسماعيل08107Lالبوري إيمان

101/05/97إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 173 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yالتباري مرسالي

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

304/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدة 28 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fالحالب نجاة
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105/09/03إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 55 إلتحاق بالزوجةالحسن مرزوق 08221Kمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08188Zالحسوني حنان

402/09/21إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 مزدوجلغديرة08127Hالختيري مريم

مدرسة عبد الكبير إقليم: الجديدةم/م بني سبع

الخطيبي الجماعاتية

702/09/10إقليم: الجديدة 32 مزدوجأولد حمدان24968Nالخلوفي دليلة

1002/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م لحميدات 9 إلتحاق بالزوجالخلوفي زينب 08225Pمزدوجأولد احسين

106/09/17إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م لحميدات 20 إلتحاق بالزوجةالرداد بنسربوت 08521Lمزدوجزاوية لقواسم

مدرسة ابن رشيق إقليم: الجديدةم/م القراقشة

القيرواني

1004/09/02إقليم: الجديدة 90 إلتحاق بالزوجالزاهية الكوفي 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

المجموعة المدرسية إقليم: الجديدةم/م العطاعطة

أكووارت

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 15 إلتحاق بالزوجالزهراء حجاج 15288Sمزدوجالعوامة

  مدرسة الخلص إقليم: الجديدةمدرسة السنابل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/00 46 الشرف  مغوغة 25435Wالسعدي م

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/20إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 16 إلتحاق بالزوجالسعدية اجفيطة 08245Lمزدوجسيدي عابد

102/09/21إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vالشواي سكينة

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م سيدي حمو

الموحدي

206/09/00إقليم: الجديدة 109 إلتحاق بالزوجالطوسي ربيعة 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 155 مزدوجالجديدة )البلدية(23361Sالفاخوري فؤاد

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م المساعدة 109 إلتحاق بالزوجالفاطمي نادية 27281Cمزدوجمولي عبد ا

904/09/18إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tالقنطاري فخر الدين

216/09/92إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الجديدةم/م لخماملة 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08065Rالكطبي عبد الرحيم

607/09/04إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 109 إلتحاق بالزوجالمالكي سناء 08065R)مزدوجالجديدة )البلدية
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الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدةمدرسة بولعوان 26 مزدوجشتوكة08160Uالمتوكل معاد

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة سيدي موسىإقليم: الجديدةم/م المريشات 155 مزدوجالجديدة )البلدية(08071Xالمصطفى  حبز

102/09/21إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sالمصطفى الضويو

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/21إقليم: الجديدةم/م العتايتإقليم: الجديدة 7 مزدوجزاوية سايس08586Gالمصطفى بياري

302/09/21إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sالمصطفى محراش

106/09/01إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 107 مزدوجالغنادرة08662Pالهادي يوسف

102/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجأولد عيسى08274Tالهام حفري

مدرسة عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م بوخنين

الشرقي

316/09/99إقليم: الجديدة 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08069Vالهام فتام

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 7 إلتحاق بالزوجالهمادي امينة 08124Eمزدوجلغديرة

105/09/03إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م القيايلة 63 إلتحاق بالزوجةالوراري ابراهيم 08180Rمزدوجحوزية

101/01/17إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م الحوزية 30 إلتحاق بالزوجاليوسفي عزيزة 08252Uمزدوجسيدي عابد

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

302/09/21إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدة 7 مزدوجلغديرة08129Kاميمة مرنوش

102/09/21إقليم: الجديدةم/م العوجاتإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 أولد سيدي علي بن 08494Gامين بركشية

يوسف

مزدوج

302/09/21إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م الخريطات 7 مزدوجشعيبات08524Pامينة شاعر

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 16 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yايمان ايت جيلل

604/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 29 إلتحاق بالزوجةايمن حسان 08154Mمزدوجشتوكة

302/09/20إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 مزدوجأولد عيسى08257Zباحث زينب
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مدرسة عبد ا بن إقليم: الجديدةم/م الطواجنة

الشرقي

116/09/97إقليم: الجديدة 155 مزدوجالجديدة )البلدية(08069Vباريج فاطمة الزهرة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدة 14 مزدوجأولد غانم08285Eباسي سكينة

502/09/21إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 8 إلتحاق بالزوجبحرية عفان 08255Xمزدوجسيدي عابد

902/09/21إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 مزدوجسيدي اسماعيل08605Cبشرى الهواري

305/09/03إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م بوملحة 71 مزدوجأولد احسين08225Pبن طلب امال

402/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 8 إلتحاق بالزوجةبنحراف المصطفى 08225Pمزدوجأولد احسين

924/02/17عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: الجديدةم/م السعادة 36 إلتحاق بالزوجبنرحمون حسنية 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

407/09/04إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 77 إلتحاق بالزوجةبنوقاص م 08207Vمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م السلمنة 179 مزدوجالجديدة )البلدية(23361Sبوخليفي م

803/09/13إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 61 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yبوشرة شهادي

406/09/01إقليم: الجديدةمركزية الجديدةإقليم: الجديدةم/م القواسم 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08065Rبوشعيب مصباحي

116/09/98إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 151 مزدوجالجديدة )البلدية(26350Rبوطافي كنزة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

304/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدة 28 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fبويسك مليكة

404/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 33 مزدوجأولد عيسى08267Kتوفيق البناني

206/09/01إقليم: الجديدةمدرسة م الفاسيإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 111 إلتحاق بالزوجةتوفيق الفاضلي 08081H)مزدوجالجديدة )البلدية

120/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 25 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kثمري زكرياء

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

602/09/20إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدة 24 مزدوجأولد عيسى08259Bجرمومي وجدان
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1004/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 28 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yجميلة  صبر الساسي

105/09/03إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: الجديدةمدرسة المتنبي 30 نعمإلتحاق بالزوججميلة بالباز 14022R)مزدوجسطات )البلدية

101/05/97إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةمدرسة البحابحة 148 إلتحاق بالزوججميلة فراري 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

202/09/21إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجأولد عيسى08257Zجميلة كتبي

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 25 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wجواد الحداد

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

202/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدة 7 مزدوجمكرس08591Mحديدي حنان

802/09/10إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م العقاد 27 مزدوجأولد عيسى08267Kحركات  وفاء

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبيإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة

مسيك

105/09/11 42 إلتحاق بالزوجحسناء ايدبركة 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

716/09/99إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 50 إلتحاق بالزوجحسناء سحمييوب 08221Kمزدوجمولي عبد ا

107/09/04إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 66 إلتحاق بالزوجحسناء ميراوي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

202/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدة 7 مزدوجمكرس08591Mحسناء ناجي

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةمدرسة الوفاق 189 إلتحاق بالزوجحفيظ حليمة 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

406/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدةم/م لخماملة 77 إلتحاق بالزوجحفيظة سوالي 08210Yمزدوجمولي عبد ا

621/02/17إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م الولجة 31 إلتحاق بالزوجحليمة  الهانمي 08193Eمزدوجأولد رحمون

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م العتايت 123 مزدوجالجديدة )البلدية(08188Zحليمة بهاي

102/09/14إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 26 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wحمزة فتوح

102/09/20إقليم: سيدي بنورعمر وموسىإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 14 إلتحاق بالزوجحنان الشكلطي 08376Dمزدوجأولد بوساكن
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118/09/03إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 95 إلتحاق بالزوجحنان طرشيق 27281Cمزدوجمولي عبد ا

1007/09/04إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 56 إلتحاق بالزوجحنان عاقيل 08203Rمزدوجأولد رحمون

805/09/03إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 57 إلتحاق بالزوجحورية عنتيد 08221Kمزدوجمولي عبد ا

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدة 7 مزدوجأولد عيسى08257Zحياة رسمي

202/09/15إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 35 إلتحاق بالزوجةخالد بن احسيبة 08195Gمزدوجأولد رحمون

604/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 29 إلتحاق بالزوجخدوج الناسل 08599Wمزدوجمكرس

102/09/20إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 إلتحاق بالزوجخديجة الزهير 08477Nمزدوججابرية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: الجديدةم/م أولد غانم

المركزية

114/02/17إقليم: سطات 40 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vخديجة الصالحي

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م السلطنة 9 مزدوجلغديرة08127Hخديجة بانشار

116/09/98إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 86 إلتحاق بالزوجخديجة بيزيد 08207Vمزدوجمولي عبد ا

105/09/03إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 81 إلتحاق بالزوجخديجة خربة 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

904/09/18إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م السعادة 22 سي احساين بن عبد 08503Sخديجة زعيطر

الرحمان

مزدوج

1003/09/13إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: الجديدةم/م امهيولة 51 إلتحاق بالزوجخديجة زكيري 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

904/09/02إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م العقاد 83 مزدوجأولد رحمون08189Aخديجة لوغوي

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الجديدةم/م السعادة

 - تمارة

116/09/93 125 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wخليد طيب

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

702/09/20إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدة 14 مزدوجأولد عيسى08259Bدزاز زهرة

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 165 مزدوجمولي عبد ا27235Cدكاني وفاء
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204/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 21 إلتحاق بالزوجدنيا  العمودي 08596Tمزدوجمكرس

102/09/21إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 مزدوجمتوح08557Aرجاء العبدولي

204/09/18إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م الحيرش 28 مزدوجزاوية لقواسم08521Lرشيدة برويش

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

216/09/94إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدة 148 مزدوجحوزية08099Cرشيدة جامع

102/09/21إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجمتوح08556Zرضا معروف

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/21إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدة 7 مزدوجلمهارزة الساحل08115Vرضوان امهاري

402/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 17 مزدوجأولد غانم08282Bرقية صدوق

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م لهرابزة 139 إلتحاق بالزوجزبيدة البركوي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

602/09/21إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 6 إلتحاق بالزوجزهبرة ضهري 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 86 إلتحاق بالزوجزهرة نداي 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

202/09/21إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 7 مزدوجلمهارزة الساحل08112Sزهير الهاني

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 مزدوجأولد فرج08514Dزهير معروف

102/09/20إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 15 إلتحاق بالزوجزهيرة الدروش 08524Pمزدوجشعيبات

402/09/20إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 14 مزدوجلمهارزة الساحل08117Xزهيرة صحيحي

204/09/19إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: الجديدةم/م القياش 21 مزدوجمتوح08556Zزياد مباركة

702/09/20إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: الجديدةم/م الخريطات 14 إلتحاق بالزوجزينب حفظي 12106Hمزدوجبني يخلف

202/09/20إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hزينب ضميري
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102/09/21إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 إلتحاق بالزوجزينب عايد 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

309/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م الحويرة 36 إلتحاق بالزوجسارة ايت الجيللي 08145C سيدي علي بن

حمدوش

مزدوج

221/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 36 إلتحاق بالزوجسارة بوفتيني 08230Vمزدوجأولد احسين

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

302/09/20إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدة 21 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hساليم ياسين

404/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 23 إلتحاق بالزوجةسحنون سعيد 08247Nمزدوجسيدي عابد

306/09/01إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 133 مزدوجالجديدة )البلدية(08079Fسعاد عرفات

106/09/17إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 25 مزدوجأولد فرج08514Dسعيد جابالخير

913/02/17إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 43 مزدوجسيدي عابد08247Nسعيدة الغنبوري

102/09/20إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 14 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yسعيدة بلكويري

مدرسة عبد الكبير 

الخطيبي الجماعاتية

205/09/03إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدة 82 إلتحاق بالزوجسعيدة بن الصغير 08210Yمزدوجمولي عبد ا

المدرسة البتدائية عبدا إقليم: الجديدةم/م العوجات

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/20 14 إلتحاق بالزوجسعيدة شباكي 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

513/02/17إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 37 إلتحاق بالزوجةسفيان المسكيني 08197Jمزدوجأولد رحمون

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 7 مزدوجلغديرة08127Hسكينة بنصاير

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 106 إلتحاق بالزوجسلوى عدة 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

502/09/20إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 14 مزدوجشعيبات08524Pسليمة  همار

102/09/21إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 17 مزدوجلعكاكشة08415Wسليمة ابن الصائغ

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

مجموعة مدارس اولد إقليم: الجديدة

بنرحمون المركزية

213/02/17عمالة: مراكش 37 إلتحاق بالزوجسليمة رواح 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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202/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 24 مزدوجمكرس08591Mسمير دلياس

402/09/20إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 14 مزدوجلمهارزة الساحل08117Xسميرة بونواضر

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: الجديدةم/م العوجات

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجسميرة بيه 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

502/09/20إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08093Wسميرة سعدان

114/09/00إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م العزيزات 159 مزدوجمولي عبد ا27235Cسميرة غمار

902/09/21إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08094Xسناء خدير

102/09/21إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م العتايت 9 إلتحاق بالزوجسناء زيغيغي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

704/09/19إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: الجديدةم/م السعادة 25 سيدي حجاج واد 27260Eسهام شهاب

حصار

مزدوج

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة

الموحدي

116/09/97إقليم: الجديدة 153 إلتحاق بالزوجسهام مريد 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

604/09/18إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 28 مزدوجأولد عيسى08264Gسهام مقدام

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدةم/م العتايت 28 مزدوجشتوكة08160Uسهام نعمان

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 171 مزدوجالجديدة )البلدية(27004Bسهام هدوي

105/09/08إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 18 مزدوجالداخلة )البلدية(23305Fسوسان أحمد

407/09/04إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 67 إلتحاق بالزوجسومية العبيد 08176Lمزدوجحوزية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 207 مزدوجالجديدة )البلدية(27004Bسومية الفريري

702/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 24 مزدوجمكرس08591Mسيف الدين كميلي

202/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 11 مزدوجأولد غانم08282Bشفيق شامطي
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213/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 46 مزدوجأولد عيسى08264Gشقري حميد

مجموعة مدارس إقليم: الجديدةمدرسة بولعوان

السويهلة المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجشوراق  ليلى 02520Nمزدوجالسويهلة

107/09/05إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 59 إلتحاق بالزوجشيماء الشرايبي 08203Rمزدوجأولد رحمون

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

802/09/21إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدة 17 سي احساين بن عبد 08503Sشيماء اوعيش

الرحمان

مزدوج

102/09/20إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 11 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fشيماء زيدوني

606/09/01إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م بوخنين 109 إلتحاق بالزوجصفاء البوجليدي 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

302/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 مزدوجأولد عيسى08274Tصفاء الزرايفي

902/09/21إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yصفاء مطيع

103/09/13إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 38 مزدوجشتوكة08173Hطالبي أيوب

204/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 28 إلتحاق بالزوجطهطاني صفاء 08238Dمزدوجأولد احسين

604/09/18إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م القواسم 31 إلتحاق بالزوجطويليع كريمة 08230Vمزدوجأولد احسين

104/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 31 مزدوجمكرس08596Tعائشة رضوان

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الجديدة 28 إلتحاق بالزوجعائشة شكير 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 21 إلتحاق بالزوجعاجل امينة 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

205/09/03إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: الجديدةم/م القواسم 46 مزدوجانخيلة14071Uعادل مزيشي

102/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xعاطف الكرش

116/09/98إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م المعاشات 163 مزدوجحوزية08187Yعاقل فؤاد
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 مزدوجأولد سبيطة08640Rعبد الخالق بنعيسى

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hعبد الرحيم حمص

إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: الجديدةمدرسة الغربة

 السراغنة

716/09/98 22 مزدوجفرايطة08809Zعبد الرزاق  النعومي

316/09/95إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 78 إلتحاق بالزوجةعبد المالك دمشقي 08185Wمزدوجحوزية

404/09/18إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 28 مزدوجشتوكة08157Rعبدالرزاق كميح

202/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 17 مزدوجلغديرة08124Eعبدالكبير العباسي

704/09/18إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 20 مزدوجلغديرة08129Kعبدالكريم شجيع

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: الجديدةم/م لحمامنة

الحسني

202/09/20 14 إلتحاق بالزوجعتيقة نصراوي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عبدالمجيد بنجلونإقليم: الجديدةم/م بوخنين

 - تمارة

716/09/03 61 مزدوجسيدي يحيى زعير26330Uعجو رضوان

206/09/17إقليم: سيدي بنورلقرادلةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 30 مزدوجسانية بركيك08696Bعزيز بركيعة

906/09/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م القيايلة 27 إلتحاق بالزوجةعلي لعتابي 08189Aمزدوجأولد رحمون

904/09/18إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 38 مزدوجأولد حمدان08538Eعمار وفاء

216/09/99إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةمدرسة سيدي علي 94 إلتحاق بالزوجعواد لطيفة 08184Vمزدوجحوزية

504/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدةم/م العزيزات 19 مزدوجأولد غانم08285Eغزلن الهرام

702/09/20إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 إلتحاق بالزوجغزلن اوشهبون 08238Dمزدوجأولد احسين

511/09/00إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 53 إلتحاق بالزوجغيلوشة زينب 08203Rمزدوجأولد رحمون

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الجديدةم/م صبير الفاطمي 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البوعيشي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

602/09/21إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدة 7 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08094Xفاطمة الزهراء المفتقر

104/09/19إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الجديدةم/م الخريطات 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زياد 11448Tمزدوجمرشوش

105/09/11إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلة 73 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء سايح 08185Wمزدوجحوزية

107/09/04إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 94 فاطمة الزهراء صنهاجي 

قري
إلتحاق بالزوج 08184Vمزدوجحوزية

202/09/20إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م الحويرة 13 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08094Xفاطمة الزهراء مخلوف

مدرسة عبد ا إقليم: الجديدةم/م الخريطات

الشفشاوني

104/09/18إقليم: الجديدة 28 مزدوجأولد فرج08103Gفاطمة الهياج

106/09/03إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 109 إلتحاق بالزوجفاطمة بحنض 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 84 إلتحاق بالزوجفاطمة بلشقر 08217Fمزدوجمولي عبد ا

505/09/03إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 75 مزدوجسيدي عابد08247Nفاطمة صهيب

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م أولد المقدم 136 إلتحاق بالزوجفاطمة مكافح 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م أولد عبد ا بن 

مسعود

904/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدة 34 مزدوجمكرس08599Wفتيحة البشلوي

102/09/21إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 10 إلتحاق بالزوجفرح سومية 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

402/09/20إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 24 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hفهمي سكينة

504/09/18إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 24 إلتحاق بالزوجفوزية بحري 08540Gمزدوجأولد رحمون

604/09/19إقليم: سيدي بنورالفتحإقليم: الجديدةمدرسة الفتح 16 إلتحاق بالزوجفوزية غالمي 27839J)مزدوجسيدي بنور )البلدية

206/09/17إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: الجديدةم/م بوخنين 29 إلتحاق بالزوجقاسمي نزهة 07818Xمزدوجالشراط

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 مزدوجلغديرة08127Hقباب أميمة

445



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 31 مزدوجأولد فرج08105Jقونسي خديجة

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م الولجة 161 مزدوجأزمور )البلدية(08060Kكريمة البيدوري

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 159 مزدوجالجديدة )البلدية(27004Bكفيل عبد الرحمن

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 21 مزدوجلغديرة08127Hكنزة   حيسي

404/09/02إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م بوعللة 109 مزدوجأولد احسين08229Uلحسن   مرزوق

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

302/09/21إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدة 7 مزدوجلغديرة08129Kلحسن بنصير

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 152 إلتحاق بالزوجلطيفة بنوفى 08070W)مزدوجالجديدة )البلدية

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م سيدي غانم 133 مزدوجمولي عبد ا27281Cلطيفة حميد

604/09/18إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 28 مزدوجسيدي اسماعيل08610Hلطيفة حيداش

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م الدحامنة 94 إلتحاق بالزوجلكنيني حنان 26681Aمزدوجمولي عبد ا

404/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 38 مزدوجأولد عيسى08267Kلويزي سهام

102/09/14إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 46 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yليلى بحار

121/03/83إقليم: الجديدةمدرسة لل زهرةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 147 مزدوجالجديدة )البلدية(08080Gليلى سكراتي

121/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 35 إلتحاق بالزوجمتوكل ايمان 08230Vمزدوجأولد احسين

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

413/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدة 77 إلتحاق بالزوجمحلق امينة 08210Yمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م لحميدات 169 مزدوجالجديدة )البلدية(08079Fم المختاري

مدرسة بولعوان إقليم: الجديدةمدرسة الوحدة

الجماعاتية

104/09/19إقليم: الجديدة 14 مزدوجبولعوان26185Lم صديق
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الختيار
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م السلمنة 159 مزدوجالجديدة )البلدية(23361Sم طهير

202/09/21إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 9 إلتحاق بالزوجمديحي نادية 08247Nمزدوجسيدي عابد

مدرسة بولعوان 

الجماعاتية

606/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدة 28 مزدوجلغديرة08124Eمريم الموسوي

306/09/17إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: الجديدةم/م الشروقة 25 إلتحاق بالزوجمريم امباركي 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

304/09/18إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 17 إلتحاق بالزوجمريم امنهير 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

704/09/18إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 17 إلتحاق بالزوجمريم حضري 08235Aمزدوجأولد احسين

104/09/19إقليم: النواصرم. اولد عزوزإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 إلتحاق بالزوجمريم رشاد 18186Sمزدوجاولد عزوز

504/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 28 إلتحاق بالزوجمريم رماح 08238Dمزدوجأولد احسين

404/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م العرابطة 25 مزدوجأولد عيسى08257Zمريم عبد النعيم

913/02/17إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م الحوزية 43 مزدوجأولد حمدان08547Pمصطفى المهيلي

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 مزدوجأولد فرج08514Dمصعب ايت لوتو

202/09/20إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م لكراربة 11 مزدوجأولد عيسى08257Zمعز زين العابدين

المدرسة البتدائية إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسين

البحتري

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/14 28 مزدوجسباتة )المقاطعة(01813Vمعطاوي نجاة

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 35 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yمليكة عبجا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 91 إلتحاق بالزوجمليكة عرايشي 27147Gمزدوجمولي عبد ا

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/21إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدة 7 مزدوجسيدي اسماعيل08608Fمينة الدويبي

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجناجي اميمة 02540Kمزدوجالوداية
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الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الجديدةم/م السعادة

 - تمارة

116/09/97 117 مزدوجعين العودة )البلدية(27436Wنادية عكاشة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 22 مزدوجلغديرة08133Pنادية غريب

902/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م الخريطات 10 إلتحاق بالزوجناهد بن الكاس 08225Pمزدوجأولد احسين

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

102/09/21إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: الجديدة 7 مزدوجالعامرية08329Cنبيل رواني

305/09/03إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 113 إلتحاق بالزوجنبيلة  اعلو 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

214/09/01إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م لحميدات 133 مزدوجمولي عبد ا27281Cنبيلة حيداش

116/09/95إقليم: الجديدةم/م سيدي احميدةإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 173 سيدي علي بن 08144Bنجاة الخيام

حمدوش

مزدوج

504/09/19إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 31 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yنجاة هبلة

504/09/19إقليم: الجديدةم/م واهلةإقليم: الجديدةم/م الخيايطة 21 سي احساين بن عبد 08505Uنديرة  كلف

الرحمان

مزدوج

113/02/17إقليم: النواصرم. البوزانيينإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 32 إلتحاق بالزوجنزهة رحمون 18171A)مزدوجالنواصر )البلدية

606/09/01إقليم: الجديدةمدرسة مولي عبد اإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 86 إلتحاق بالزوجنزهة نسماوي 08100Dمزدوجمولي عبد ا

104/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: الجديدةم/م الطايشة 17 إلتحاق بالزوجنسيمة فرانديل 08274Tمزدوجأولد عيسى

مدرسة عبد الكبير إقليم: الجديدةم/م الكدارة

الخطيبي الجماعاتية

813/02/17إقليم: الجديدة 33 مزدوجأولد حمدان24968Nنصير نعيمة

1002/09/15إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 28 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yنضيف مريم

905/09/11إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 44 إلتحاق بالزوجنعيمة صفوح 08201Nمزدوجأولد رحمون

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 141 مزدوجأولد فرج08104Hنواري نجيب

604/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م العقاد 22 مزدوجشتوكة08171Fهاجر حاكي
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301/01/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 33 إلتحاق بالزوجهند دحمان 08243Jمزدوجسيدي عابد

802/09/20إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 إلتحاق بالزوجهيبة حتيم 08238Dمزدوجأولد احسين

416/09/96إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 102 إلتحاق بالزوجوالضحى ليلى 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

مدرسة عبد الكبير إقليم: الجديدةم/م امهيولة

الخطيبي الجماعاتية

802/09/09إقليم: الجديدة 15 إلتحاق بالزوجوخلف يطو 24968Nمزدوجأولد حمدان

مدرسة بولعوان إقليم: الجديدةم/م بوعللة

الجماعاتية

402/09/20إقليم: الجديدة 11 مزدوجبولعوان26185Lوديع زهيرة

501/01/17إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 22 إلتحاق بالزوجوفاء حوال 13625Jمزدوجبوكدرة

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة

الموحدي

116/09/96إقليم: الجديدة 165 إلتحاق بالزوجوفاء رشدي 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة ابن زيدونإقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة 112 إلتحاق بالزوجوهبي أمينة 27235Cمزدوجمولي عبد ا

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م القياش 28 مزدوجمتوح08106Kيامنة البهجي

202/09/21إقليم: الرشيديةبني وزيـــــمإقليم: الجديدةم/م لحميدات 7 إلتحاق بالزوجيسرى كلفوت 09615Aمزدوجوادي النعام

802/09/20إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 13 إلتحاق بالزوجيشكور لمعاشي رقية 08235Aمزدوجأولد احسين

307/09/04إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م بوملحة 71 مزدوجأولد احسين08225Pيونس بويا

202/09/21إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: الجديدةم/م الحويرة 7 المازيغيةبنسليمان )البلدية(07717Mاقا عبدالواحد

104/09/18إقليم: سيدي بنورالفتحإقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيل 24 المازيغيةسيدي بنور )البلدية(27839Jالصابيري سليمان

المدرسة البتدائية الحي إقليم: مديونة م الوديع

الصناعي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 28 سيدي البرنوصي 01709G السائح الكبيرة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: مديونةسيدي ابراهيم

الشق

113/02/17 36 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18120Vأحلم فضيلي

104/09/19إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةسيدي ابراهيم 28 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26897Kإلهام أمين
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102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةثريا الشاوي 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cأميمة البناني

316/09/99إقليم: مديونةالحنانشةإقليم: مديونةسيدي مسعود 50 سيدي حجاج واد 01736Lابتسام صديق

حصار

مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةابن حزم 18 سيدي حجاج واد 27260Eاشتوك زينب

حصار

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةثريا الشاوي 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cالرمومي  نهيلة

402/09/20إقليم: مديونةمرشيشإقليم: مديونةمليكة الفاسي 10 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01844Dالمهدي حداد

404/09/19إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: مديونةالفارابي 26 سيدي حجاج واد 01728Cالمهدي زيدي

حصار

مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةعبد الكبير الخطيبيإقليم: مديونةالمكي الناصري 28 سيدي حجاج واد 27766Eالمهدي لطيفين

حصار

مزدوج

101/04/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةالحلحال 36 مزدوجمديونة )البلدية(26024Lالهاني سميرة

عمالة مقاطعات ساحة وادي المخازنإقليم: مديونةثريا الشاوي

الدار البيضاء أنفا

302/09/21 6 إلتحاق بالزوجاميمة ديام 01406C سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةابن حزم 18 سيدي حجاج واد 27260Eايزوي مريم

حصار

مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: مديونةفاطمة المرنيسي 12 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26381Zبشرى ديرا

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونةالحي الجديد

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 46 سيدي مومن 01623Nبوشرة البهالي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: مديونةرابعة العدوية 30 مزدوجمديونة )البلدية(01834Tبوطحيش سهام

104/09/18إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةابن حزم 20 سيدي حجاج واد 27260Eبيروش نادية

حصار

مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةالفارابي 12 سيدي حجاج واد 27094Zجهان البوردني

حصار

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةثريا الشاوي 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cحسناء بودارد

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: مديونةمرشيش

جبل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 34 سيدي البرنوصي 01694Rحسناء مبشور

)المقاطعة(

مزدوج
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106/09/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةرابعة العدوية 38 مزدوجمديونة )البلدية(26024Lحكيمة مدياني

304/09/18عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 24 مزدوجسيدي موسى بن علي07835Rحليمة بياض

107/09/16إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةعلل بن عبد ا 34 سيدي حجاج واد 27094Zحليمة جاكير

حصار

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةالفارابيإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 6 مزدوجالهراويين )البلدية(25666Xحمزة اجابل

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: مديونةعبد الله المصدق

مولي رشيد

106/09/00 93 مولي رشيد 01784Nحنان بوكرين

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: مديونةالفارابي

 - تمارة

304/09/19 18 إلتحاق بالزوجحنان جمال 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

سيدي البرنوصي

102/09/20 12 سيدي مومن 01631Xحياة المحمودي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 14 سيدي حجاج واد 27094Zخديجة خيي

حصار

مزدوج

904/09/18إقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج(إقليم: مديونةسيدي ابراهيم 30 إلتحاق بالزوجخديجة موساوي 26270Dمزدوجعبو لكحل

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: مديونةثريا الشاوي

سيدي البرنوصي

102/09/21 16 سيدي مومن 23765Fدهيبة امال

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

المنفلوطي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

616/09/99 44 سيدي البرنوصي 01703Aرزقو عائشة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: مديونةابن رشدإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 16 سيدي حجاج واد 27214Eرشيد  البيضق

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 22 سيدي مومن 01627Tرشيد الشلحاوي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أحد أولد زيان  إقليم: مديونةالقاضي عياض

المركزية

203/09/13إقليم: بنسليمان 26 مزدوجموالين الواد07746Uرضوان لكبيري

102/09/20إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةفاطمة الزهراء 20 سيدي حجاج واد 27260Eزهيرة رشيد

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: مديونة م عابد الجابري

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

804/09/18 24 مزدوجسباتة )المقاطعة(01802Hزينب أيت الطالب

204/09/18إقليم: مديونةابن رشدإقليم: مديونةعلل بن عبد ا 32 سيدي حجاج واد 27214Eسارة حداد

حصار

مزدوج
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عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلسإقليم: مديونةابن الرومي

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 سيدي مومن 27364Tسكينة لشهب

)المقاطعة(

مزدوج

103/09/19إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةمليكة الفاسي 18 مزدوجمديونة )البلدية(26024Lسميرة البيدي

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

عابد الجابري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 18 سيدي مومن 26798Cسميرة بخار

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةابن الرومي 12 سيدي حجاج واد 27094Zسهام الكرشالي

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: مديونةرابعة العدوية

الشق

104/09/19 28 مزدوجعين الشق )المقاطعة(27362Rشكراوي رشيدة

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةثريا الشاوي 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cشيماء رزق

عمالة مقاطعات مدرسة الحجاج البتدائيةإقليم: مديونةالفارابي

الفداء مرس 

204/09/18 12 مزدوجالفداء )المقاطعة(01513Uصلحي م

106/09/17إقليم: مديونةثريا الشاويإقليم: مديونةعبد الله المصدق 35 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27689Wصهيب سعدوني

127/01/17إقليم: مديونةابن باجةإقليم: مديونةم 11 يناير 36 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26687Gعائشة البودالي

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

الوليد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 16 سيدي مومن 25772Mعائشة الشريف

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/84إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: مديونةاولد الحارث 45 مزدوجالسوالم-الطريفية14372Wعبدالرحيم مؤدين

402/09/21إقليم: مديونةابن حزمإقليم: مديونةم شكري 16 سيدي حجاج واد 26685Eفاطمة الذيب

حصار

مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةالميرة لل خديجةإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 10 مزدوجالهراويين )البلدية(25358Mفاطمة الزهراء اوضمان

502/09/21إقليم: مديونةم مزيان بلفقيهإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 6 مزدوجالهراويين )البلدية(25344Xفاطمة الزهراء بادي

402/09/21إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةآمنة بنت وهب 6 سيدي حجاج واد 27094Zفاطمة الزهراء شاطر

حصار

مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةابن الرومي

هريرة

104/09/19إقليم: برشيد 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قاسم 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

102/09/21عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: مديونةالمكي الناصري 16 مزدوجسيدي موسى بن علي07832Mفاطمة صابر
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الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/21عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: مديونةم شكري 6 مزدوجالشللت26620Jلحسن بعل

206/09/17عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 27 إلتحاق بالزوجلطيفة الوكريمي 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/16إقليم: مديونةعبد الكبير الخطيبيإقليم: مديونةالفارابي 30 سيدي حجاج واد 27766Eلطيفة زيليكة

حصار

مزدوج

102/09/16إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةاولد الطالب 24 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26897Kليلى غوال

106/09/17إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 26 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26501Eم ادرقن

116/09/99عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: مديونةفاطمة الزهراء 80 مزدوجسيدي موسى بن علي07835Rمراد علبي

202/09/20إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 12 سيدي حجاج واد 27094Zمرية نجيب

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرةإقليم: مديونةالميرة لل خديجة

الشق

506/09/17 40 مزدوجعين الشق )المقاطعة(24457Hمريم احسيسو

102/09/20إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: مديونةالحلحال 10 سيدي حجاج واد 27094Zمريم خضراوي

حصار

مزدوج

116/09/88عمالة: الميةسيدي موسى المجدوبإقليم: مديونةعين الحلوف 45 سيدي موسى 07838Uمغفور م

المجدوب

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: مديونةالمكي الناصري 16 سيدي حجاج واد 27522Pمليكة الهماني

حصار

مزدوج

205/09/03إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: مديونةعبد ا العروي 50 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lمنضور هشام

102/09/15إقليم: مديونةابن حزمإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 28 سيدي حجاج واد 26685Eمينة  اخزيز

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: مديونةرابعة العدوية

الشق

104/09/18 34 مزدوجعين الشق )المقاطعة(27362Rمينة عريش

102/09/21إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: مديونةالشياظمة 7 سيدي حجاج واد 01737Mنادية الخياطي

حصار

مزدوج

127/01/17إقليم: مديونةالشياظمةإقليم: مديونةسيدي ابراهيم 39 مزدوجالهراويين )البلدية(23743Gنزهة بوستى

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: مديونةثريا الشاوي 6 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cنسرين حرف الزين
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي

سيدي البرنوصي

204/09/02 6 سيدي مومن 22958Dنعيمة فهيم

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/20إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةسيدي ابراهيم 20 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26897Kوداد مروق

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uياسين رهايف

102/09/20إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: مديونةالحي الجديد 12 إلتحاق بالزوجأنماس رابحة 15408X)المازيغيةطهر السوق )البلدية

316/09/99عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةالطبري 40 مزدوجبني يخلف01745Wأحلم العنابي

202/09/21عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةسهام 1 16 سيدي موسى 20013Cأسماء حلمي

المجدوب

مزدوج

502/09/21عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: الميةسهام 1 7 إلتحاق بالزوجأيت بنسعيد لبنى 27559Eمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات المتنبيعمالة: الميةسهام 2

الدار البيضاء أنفا

102/09/10 40 إلتحاق بالزوجإيمان بنيمنة 01402Y سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/01عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةالزرقطوني 76 مزدوجبني يخلف26368Kابتسام الحادقي

402/09/21عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 6 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nاكرام العود

104/09/02عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالوحدة 44 نعمالبعزاوي التونسي 25731Tمزدوجبني يخلف

106/09/17عمالة: الميةسهام 2عمالة: الميةحي المسجد 28 مزدوجعين حرودة )البلدية(01717Rالدقاقي فاطمة الزهراء

116/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة فضالتعمالة: الميةللخديجة 43 إلتحاق بالزوجالسعدية اد بن الطويل 07731Cمزدوجفضالت

206/09/17عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةالرازي 40 سيدي موسى 26369Lالعبسي مريم

المجدوب

مزدوج

304/09/18عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبعمالة: الميةالجراوي 24 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nالمحجوي ابتسام

204/09/12عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةأنس بن مالك 28 سيدي موسى 07839Vالمصطفى المتمر

المجدوب

مزدوج

702/09/20عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 22 مزدوجالشللت26619Hالوكيلي رضى
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

303/09/13عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةم بن عبد ا 34 سيدي موسى 26369Lامال           اسعاد

المجدوب

مزدوج

المدرسة البتدائية خالد بن عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي

الوليد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

120/02/17 16 سيدي مومن 25772Mايوب شقير

)المقاطعة(

مزدوج

303/09/13عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةالبراهمة 34 سيدي موسى 26369Lباكر منير

المجدوب

مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفجرعمالة: الميةالزرقطوني

سيدي البرنوصي

107/09/04 42 سيدي مومن 25377Hبشرى أفقير

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 16 سيدي موسى 20013Cبلعابد سعيد

المجدوب

مزدوج

117/09/90عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةالحجبة 165 مزدوجبني يخلف07727Yبوديس مصطفى

806/09/01إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلعمالة: الميةالفلح 16 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xتمجيجت م

المدرسة البتدائية المسيرة عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي

الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/93 109 سيدي مومن 19706Uحميد فائك

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/02عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: الميةعين حرودة 2 34 مزدوجالعيايدة )المقاطعة(18595Lخليل الوزاني الضحاك

704/09/19عمالة: الميةمولي عبد ا بناتعمالة: الميةالنهضة 18 نعمرحاب بيسة 01899N)مزدوجالمية )البلدية

501/01/10عمالة: فاسم الحلويعمالة: الميةالصفا 42 إلتحاق بالزوجرشيدة  حفيظ  علوي 27534C)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/15إقليم: مديونةابن رشدعمالة: الميةعين حرودة 1 22 سيدي حجاج واد 27214Eرشيدة الكرش

حصار

مزدوج

102/09/20عمالة: الميةابن النفيسعمالة: الميةالصفا 8 مزدوجالشللت27548Tرضا عباري

203/09/13عمالة: الميةسيدي موسى بن عليعمالة: الميةبدر 34 مزدوجسيدي موسى بن علي07832Mرضوان امين

104/09/19عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةزناتة 14 سيدي موسى 07840Wزرايدي فاطمة

المجدوب

مزدوج

113/02/17عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفعمالة: الميةالصفا 34 إلتحاق بالزوجزهيرة أسوقي نيحولين 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/20عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 14 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nزينب فاتحي
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

903/09/21عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةسيدي العربي 8 إلتحاق بالزوجسعاد وردي 26368Kمزدوجبني يخلف

216/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيعمالة: الميةالمنظر الجميل 142 مزدوجبنسليمان )البلدية(27193Gسعيدة بنشرع

102/09/15عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوعمالة: الميةالجزولي 40 مزدوجالشللت01742Tسفيان بنغالب

116/09/89عمالة: الميةسهام 2عمالة: الميةغزوان 30 مزدوجعين حرودة )البلدية(01717Rسميرة العسري

المدرسة البتدائية عمالة: الميةالجراوي

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/96 138 سيدي مومن 24696Tسميرة بلفلح

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةام البنين 13 إلتحاق بالزوجشرود   سهام 26369L سيدي موسى

المجدوب

مزدوج

104/09/02عمالة: الميةمدرسة علي بن أبي طالبعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 59 مزدوجبني يخلف27734Vعاطف مصطفى

المدرسة البتدائية ابي عمالة: الميةالجراوي

العلء المعري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/85 134 سيدي البرنوصي 22004Sعبد الجبار كنكو

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 3 عمالة: الميةسيدي موسى بن علي

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/94 155 سيدي مومن 01628Uعبد الكريم التائب

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/20عمالة: الميةبدرعمالة: الميةسيدي العربي 14 مزدوجالشللت26370Mعزيز صغراني

المدرسة البتدائية عبد عمالة: الميةبدر

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

113/02/17 44 مولي رشيد 01799Eعلوي ابتسام

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةالشريف الدريسي 20 سيدي موسى 07840Wعنبري مريم

المجدوب

مزدوج

704/09/19عمالة: الميةالمجدعمالة: الميةأنس بن مالك 11 سيدي موسى 20013Cعوة أسية

المجدوب

مزدوج

306/09/17عمالة: الميةمدرسة المتنبيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 35 مزدوجبني يخلف27733Uفاطمة الزهراء الحافة

504/09/19إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزعمالة: الميةام الرايات 17 إلتحاق بالزوجفاطمة الشعيبي 11489Mمزدوجمقام الطلبة

105/09/11عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةللعائشة 40 نعمفطومة تلوي 07727Yمزدوجبني يخلف

201/01/12عمالة: الميةمدرسة المتنبيعمالة: الميةحي المسجد 36 مزدوجبني يخلف27733Uفناني عبد الصمد
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أولد عمالة: الميةالبيروني

بلعكيد المركزية

116/09/92عمالة: مراكش 134 مزدوجواحة سيدي ابراهيم02771Lفيروز قسيمي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرعمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيب

سيدي البرنوصي

204/09/12 12 سيدي مومن 01631Xكوثر يعقوبي

)المقاطعة(

مزدوج

112/09/02عمالة: الميةمدرسة علي بن أبي طالبعمالة: الميةم بن عبد ا 52 مزدوجبني يخلف27734Vكوطو ابتسام

206/09/01عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةالجراوي 102 مزدوجبني يخلف26616Eلمياء برحيل

307/09/05عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةغزوان 16 مزدوجعين حرودة )البلدية(26175Aلمياء هاني

118/09/02إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةعمالة: الميةام الرايات 43 إلتحاق بالزوجليلى صياد 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

113/02/17عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةالفلح 16 مزدوجالشللت21256Dمجاطي سكينة

625/09/02إقليم: النواصرم. رمل لهللعمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dمغزي كوثر

عمالة: الصخيرات حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الميةسهام 2

 - تمارة

219/10/17 15 إلتحاق بالزوجمقروني عائشة 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة مقاطعة الحي قصبة المينعمالة: الميةسيدي موسى المجدوب

الحسني

113/02/17 22 الحي الحسني 24178Eموسى لوزان

)المقاطعة(

مزدوج

413/02/17عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبعمالة: الميةللخديجة 18 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nمينة  كوك

116/09/93عمالة: الميةالمنظر الجميلعمالة: الميةالنهضة 138 مزدوجالمية )البلدية(18534Vنزهة عفيفي

102/09/16عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةام البنين 28 سيدي موسى 07839Vنعيمة الغالي

المجدوب

مزدوج

201/01/10عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةأنس بن مالك 28 سيدي موسى 07839Vنعيمة ايت منا

المجدوب

مزدوج

216/09/99عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيب 26 مزدوجالشللت26619Hنوسي نورالدين

307/09/05عمالة: الميةالنهضةعمالة: الميةمولي عبد ا بنات 34 نعمهدى رشدي 24687H)مزدوجالمية )البلدية

613/02/17عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: الميةعين حرودة 1 44 مزدوجبني يخلف27559Eهدى طالب
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةغزوان 24 مزدوجالشللت26619Hهشام حافظ

116/09/99عمالة: الميةم بن عبد اعمالة: الميةالجراوي 128 مزدوجالشللت26709Fهشام قارئي

102/09/10عمالة: الميةعين حرودة 1عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيب 18 مزدوجعين حرودة )البلدية(01715Nهند حميدو

103/09/13عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةللعائشة 26 سيدي موسى 07840Wهيثم الدرداري

المجدوب

مزدوج

406/09/17عمالة: الميةأنس بن مالكعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 45 مزدوجبني يخلف27559Eوهيبة خرازي

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقعمالة: الميةالرازي

السبع الحي الم

104/09/18 12 إلتحاق بالزوجةياسين صامتي 01581T الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/20عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: الميةالمجد 12 إلتحاق بالزوجاوتعليت راضية 18595L)المازيغيةالعيايدة )المقاطعة

204/09/19إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: النواصرم. ابن خلدون 16 مزدوجأولد صالح26834Sأسماء لبيهي

102/09/20إقليم: النواصرم. عبد ا إبراهيمإقليم: النواصرم. رمل لهلل 10 مزدوجبوسكورة )البلدية(27824Tآسية أيت بولكسوت

302/09/21إقليم: النواصرم. عبد ا إبراهيمإقليم: النواصرم.م  العيون 17 مزدوجبوسكورة )البلدية(27824Tإكرام العلوي

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الشق

1004/09/19 18 مزدوجعين الشق )المقاطعة(26929Vأمال مسكي

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: النواصرم. زينب النفزاوية

الدروة

602/09/21إقليم: برشيد 6 إلتحاق بالزوجأميمة أرطال 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

104/09/19إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: النواصرم. البرار 26 مزدوجبوسكورة )البلدية(18178Hأنيسة اخلف

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجإيمان صحراوي 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةعبد الكبير الخطيبيإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 22 سيدي حجاج واد 27766Eأيوب معنة

حصار

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني

602/09/20 22 الحي الحسني 26383Bابتسام مساعد

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. 18 نونبر 22 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gابن الطالب راضية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bابوهريم فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النعيمإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

سيدي البرنوصي

102/09/21 7 سيدي مومن 26098Sاسماعيل النجار

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. الشراقة

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/01 78 مزدوجسباتة )المقاطعة(01814Wاعبو سناء

104/09/19إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 14 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bالبواب خديجة

102/09/21إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tالجواوي غزلن

105/09/08إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م الوديع 52 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bالحسنية منينة

104/09/19إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bالحمداوي عبد الرحيم

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصرم. ابن سينا 38 مزدوجدار بوعزة )البلدية(24935Cالحمدوني مريم

مدرسة بولعوان إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

الجماعاتية

104/09/19إقليم: الجديدة 11 مزدوجبولعوان26185Lالحياني نعيمة

106/09/01إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. م الوديع 58 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pالخماري سهيلة

104/09/18إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 34 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mالزهور ياسين

116/09/98إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. اولد القاضي 78 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wالزوهرة اصليعي

216/09/92عمالة: الميةزناتةإقليم: النواصرم. اولد القاضي 58 سيدي موسى 07839Vالعربي الجليدي

المجدوب

مزدوج

1106/09/17عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: النواصرم. ابن طفيل 29 إلتحاق بالزوجالفكري حسناء 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/03إقليم: النواصرم. م مجيدإقليم: النواصرم. 18 نونبر 54 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26463Nالكطابي ليلى

202/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 6 مزدوجأولد صالح26707Dالماموني طارق

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

204/09/19إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصر 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gامال ليلة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الرحالي الفاروقيإقليم: النواصرم. اولد احمد

الدار البيضاء أنفا

202/09/20 8 سيدي بليوط 01408Eامينة الحمداوي

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/08إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرابن رشيق 26 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bاوبقلة منعم

104/09/19إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25541Lايت عدي لمياء

104/09/18إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. ابن بطوطة 28 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bايت منصور فاطمة

102/09/20عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 مزدوجسيدي موسى بن علي07832Mايمان اغزديس

202/09/21إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. ابن زيدون 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tايمان العبادي

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

102/09/21إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية المتنبيإقليم: النواصر 8 إلتحاق بالزوجايمان جبران 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

104/09/02إقليم: النواصرم. 18 نونبرإقليم: النواصرم. الرحمة 104 مزدوجبوسكورة )البلدية(20021Lايمان سلمة

102/09/21إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 17 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18173Cايمان لحرارتي

202/09/21إقليم: النواصرم. الشراقةإقليم: النواصرم. لحروش 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18175Eايوب شبيب

602/09/21إقليم: النواصرم. الشراقةإقليم: النواصرم. لحروش 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18175Eايوب كراما

202/09/20إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bباخدى خديجة

202/09/20إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tبانهار جميلة

إقليم: فحص - م/م اجوامعة البتدائيةإقليم: النواصرم. ابن تومرت

انجرة

113/02/17 35 إلتحاق بالزوجبثينة الحيان 05453Bمزدوجاجوامعة

104/09/18إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bبنيزة جواد

عمالة مقاطعة عين ابن عاشرإقليم: النواصرم. لحفاية

الشق

716/09/94 40 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18122Xبوتمرت عبد الكبير

عمالة مقاطعة الحي توبقالإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني

102/09/20 12 الحي الحسني 21557Fبودرس لمياء

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 18 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dبوزيدي  سلمى

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/20 12 مولي رشيد 01792Xبوهريم الزهرة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. عين الجمعة 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tبيهات يونس

117/09/90إقليم: النواصرم. م الباروديإقليم: النواصرم. ابن تاشفين 102 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25544Pجميلة قانو

104/09/18عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: النواصرم. م البارودي 24 مزدوجالشللت26620Jجواد   بالحبيب

116/09/93إقليم: مديونةسيدي ابراهيمإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 128 مزدوجالمجاطية أولد الطالب01836Vحبوبي لكبير

101/01/10إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. 18 نونبر 42 مزدوجأولد صالح27570Sحدوش بوشعيب

302/09/15إقليم: النواصرم. الشريف الدريسيإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 17 مزدوجاولد عزوز26705Bحسن جلل

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

117/09/90إقليم: النواصرم. م مجيدإقليم: النواصر 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26463Nحسن مبرور

104/09/18إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lحسن مسافر

104/09/18إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م الوديع 22 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bحسناء بنفادي

المدرسة البتدائية ديار إقليم: النواصرم. المام البخاري

المنصور

312/09/02إقليم: برشيد 32 مزدوجحد السوالم )البلدية(26613Bحكان خديجة

104/09/19إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bحليمة الديوان

102/09/10إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصرم. م الوديع 26 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25542Mحليمة عاطف

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسليإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

مولي رشيد

102/09/21 6 مولي رشيد 01794Zحماد الهام

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: النواصرم. 11 يناير 24 مزدوجاولد عزوز18193Zحمزة عنيبرة

104/09/18إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: النواصرم. رمل لهلل 22 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26501Eحمزة نواس

461



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18187Tحمزة هرادى

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن الهيثمإقليم: النواصرم. م الوديع 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nحنان أمرير

عمالة مقاطعة الحي زينب النفزاويةإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني

102/09/15 40 الحي الحسني 26382Aحنان الحداد

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: النواصرم. الخوارزمي 49 إلتحاق بالزوجحنان الزرهوني 07835Rمزدوجسيدي موسى بن علي

202/09/21إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: النواصرم. عبد ا كنون 7 إلتحاق بالزوجحنان شهير 14304Xمزدوجاولد زيان

عمالة مقاطعات مدرسة القريعة البتدائيةإقليم: النواصرم. اولد عزوز

الفداء مرس 

804/09/18 18 مزدوجالفداء )المقاطعة(01510Rخديجة   شماش

عمالة مقاطعات مدرسة الفداء البتدائيةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الفداء مرس 

104/09/18 24 مزدوجالفداء )المقاطعة(01516Xخديجة  سعودي

104/09/19إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bخديجة  ياسين

عمالة مقاطعة الحي زينب النفزاويةإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني

103/09/13 32 الحي الحسني 26382Aخديجة اتسليت

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجدار بوعزة )البلدية(24935Cخديجة المؤذن

102/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 9 إلتحاق بالزوجخديجة ايت حمو 26707Dمزدوجأولد صالح

304/09/18عمالة: الميةالفتحإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 22 سيدي موسى 26369Lخديجة حريزي

المجدوب

مزدوج

المدرسة البتدائية المام إقليم: النواصرم. المهدي المنجرة

الشافعي

906/09/17إقليم: برشيد 14 إلتحاق بالزوجخديجة مروان 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. بوسكورة

الشق

204/09/18 26 إلتحاق بالزوجداود هدى 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

802/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: النواصرم. ابن سينا 22 مزدوجأولد زيدان14262Bرباب الفكاك

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/21 16 مولي رشيد 01789Uرجاء جليل

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. ابن سينا 16 مزدوجأولد صالح26707Dرحمة الربيعي
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: النواصرم. اولد عزوز

الحسني

102/09/20 22 الحي الحسني 18168Xرشيدة  المساوي

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. ابن سينا 16 مزدوجأولد صالح26707Dرقية الحيمد

102/09/21إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 مزدوجدار بوعزة )البلدية(24935Cزليخة العبدلوي

104/09/18إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tزهير بن أسوس

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النسيمإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

سيدي البرنوصي

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجزهيرة الرفاعي 26896J سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(26110Eزينب الشرادي

102/09/21إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 17 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uزينب رازق

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن الهيثمإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 28 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nزينب زرار

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان

الحسني

102/09/21 16 الحي الحسني 18567Fســـارة خشـــي

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tساهير ايمان

102/09/10إقليم: النواصرم. عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26531Mسعاد العساوي

عمالة مقاطعات خالد بن الوليدإقليم: النواصرم. الشراقة

الدار البيضاء أنفا

106/09/01 96 مزدوجالمعاريف )المقاطعة(01454Eسعاد بشارة

104/09/19إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26461Lسعنافي عبد الكريم

102/09/20إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. لحروش 12 مزدوجأولد صالح18199Fسعيد الزواقي

104/09/18إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: النواصرم. م الوديع 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(20901Tسعيدة زوان

102/09/21إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرابن رشيق 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bسلمى فضيلي

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم. اولد عزوز

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/09/20 22 سيدي مومن 01712Kسهام   التباع

)المقاطعة(

مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 16 مزدوجأولد صالح26707Dسهــام النتيــج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: النواصرم. ابن الهيثم

مولي رشيد

102/09/21 16 مولي رشيد 01788Tسومية بديع

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. ابن خلدون

شوقي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 16 سيدي مومن 26504Hسومية حمينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. لحفاية 22 مزدوجأولد صالح27570Sسيف الدين بنور

المدرسة البتدائية إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الزهراوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

602/09/20 24 سيدي مومن 01712Kشادية نعناع

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/97إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 89 إلتحاق بالزوجشباب فاطمة الزهراء 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة الواحة البتدائيةإقليم: النواصرم. 11 يناير

أصيل

302/09/14 28 الشرف  مغوغة 15179Yشريفة  اكيسن

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18191Xشيماء الرزاوي

702/09/21إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصرم. زليخة نصري 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(18174Dشيماء بوكير

102/09/21إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: النواصرم. ابن زيدون 16 مزدوجدار بوعزة )البلدية(22669Pصمودي زكرياء

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: النواصرم. السكوم

الحسني

107/09/04 60 الحي الحسني 18154Gصوفيا الدغوش

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 30 سيدي حجاج واد 27522Pضامن فاطمة

حصار

مزدوج

116/09/99إقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. م القري 44 مزدوجأولد صالح24839Yطائف ياسين

604/09/19إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: النواصرم. م البارودي 18 مزدوجالسوالم-الطريفية14367Rعائشة  بن رحال

مدرسة إبن بطوطة إقليم: النواصرم.م  العيون

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

304/09/19 22 إلتحاق بالزوجعائشة برغازي 01517Y)مزدوجالفداء )المقاطعة

302/09/20إقليم: النواصرم. عبد ا إبراهيمإقليم: النواصرم. ابن خلدون 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(27824Tعائشة سعد

عمالة مقاطعة عين النرجسإقليم: النواصرم. البكيريين

الشق

104/09/19 19 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق المجدولي 20018H)مزدوجعين الشق )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. لحفاية 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(26110Eعبد الصماد    اليزيدي

106/09/17إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبي 22 مزدوجأولد صالح18199Fعبد الصماد العدناني

106/09/17إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 31 إلتحاق بالزوجةعبد الصمد الزروال 08127Hمزدوجلغديرة

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. 18 نونبر

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/83 116 مزدوجسباتة )المقاطعة(01814Wعبد اللطيف بنطالب

المدرسة البتدائية أهل إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

502/09/20 14 سيدي مومن 01722Wعبد المجيد واكر

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

هشام

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/20 22 سيدي مومن 26796Aعبدالرحيم صبار

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cعبدالكريم كرامي

107/09/05إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. م الوديع 60 مزدوجبوسكورة )البلدية(26464Pعثمان  سهام

402/09/21إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: النواصرم. عبد ا كنون 7 إلتحاق بالزوجعزيزة الريتال 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

404/09/19إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: النواصرم. اولد احمد 18 إلتحاق بالزوجعزيزة العمارتي 08154Mمزدوجشتوكة

304/09/18إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. المام البخاري 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tعماد امعيش

302/09/20إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 مزدوجأولد صالح26707Dعمر صمود

102/09/20إقليم: مديونةثريا الشاويإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27689Wغازي حقصة

102/09/21إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: النواصرم. عبد ا كنون 16 مزدوجالساحل اولد احريز14351Yغزلن إدحماد

428/01/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 34 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18191Xغزلن فريد

117/09/90إقليم: النواصرم. م الباروديإقليم: النواصرم. ابن تاشفين 106 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25544Pغليل صلح الدين

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني

الحسني

104/09/19 14 الحي الحسني 26384Cفاضيل أسامة

)المقاطعة(

مزدوج
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الطلب

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. اولد عزوز 16 مزدوجأولد صالح26707Dفاطمة  الهاشمي

104/09/19إقليم: النواصرم. عبد الرحيم بوعبيدإقليم: النواصرم. اولد بنعمر 24 مزدوجأولد صالح27825Uفاطمة النصاري

102/09/21عمالة: الميةالبراهمةإقليم: النواصرابن رشيق 16 مزدوجالشللت01719Tفاطمة الزهراء أسير

313/02/17إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: النواصرم. ابن تومرت 44 مزدوجبوسكورة )البلدية(18572Lفاطمة الزهراء بن أعراب

202/09/21إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: النواصرم. ابن زيدون 6 سيدي حجاج واد 27094Zفاطمة الزهراء بن لمعلم

حصار

مزدوج

202/09/20إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 مزدوجأولد صالح18199Fفاطمة الزهراء قزبور

102/09/10إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصرم. ابن بطوطة 30 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25542Mفاطمة المي

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدةإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الشق

116/09/99 96 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18134Kفاني بشرى

104/09/18إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 30 مزدوجأولد صالح27570Sفتيحة جداب

102/09/21إقليم: النواصرم. البرارإقليم: النواصرم. لحروش 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(22911Cفتيحة عاوسي

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/19 18 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01818Aفدوى الكنوني

إقليم: الفقيه بن م  حد بوموسىإقليم: النواصرم. رمل لهلل

صالح

502/09/14 16 مزدوجأحد بوموسى07363Cفضول امينة

1006/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: النواصرم. م الوديع 38 سيدي سليمان 11008Pكريمة النصاري

)البلدية(

مزدوج

504/09/18إقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزيةإقليم: النواصرم. ابن بطوطة 26 إلتحاق بالزوجكعدي وداد 25090W)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 18 سيدي مومن 01633Zكنين عبد الله

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. اولد عبو 6 مزدوجبوسكورة )البلدية(18180Kكوثر احسينة

102/09/20إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. المواطنة 12 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gكوثر البومسهولي
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502/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. ابن خلدون 16 مزدوجأولد صالح26707Dكوثر بنعثمان

104/09/18إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م الوديع 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bللة حكيمة الداودي

102/09/20إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. اولد الشيخ 20 مزدوجبوسكورة )البلدية(24170Wلبردي فاطمة

402/09/21إقليم: النواصرم. عبد ا إبراهيمإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 16 مزدوجبوسكورة )البلدية(27824Tلطيفة أشروش

102/09/21إقليم: النواصرم. عبد الواحد المراكشيإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 6 مزدوجاولد عزوز26703Zلمبشر جلل

106/10/04إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصرم. م الوديع 54 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25542Mلوغوي خديجة

106/09/17إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. م الوديع 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bليلى ايت الفطيم

104/09/19إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. اولد بنعمر 24 مزدوجأولد صالح27570Sمحفوظ  إيمان

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعة الحي الياسمينإقليم: النواصر

الحسني

316/09/93 70 الحي الحسني 25555Bم  بن الحمد ية

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني

216/09/91 116 الحي الحسني 18146Yم الزيتوبي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين البحتريإقليم: النواصرم. الدهوبة

الشق

113/02/17 34 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18127Cم زهير بوطروين

102/09/21عمالة: الميةابن النفيسإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 مزدوجالشللت27548Tم سويسي

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

هريرة

101/01/17إقليم: برشيد 29 إلتحاق بالزوجةم مفتاح 27513E)مزدوجالدروة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق 24 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26531Mمرية مدركي

202/09/21إقليم: النواصرم.عسو أوبسلمإقليم: النواصرم. عثمان بن عفان 8 إلتحاق بالزوجمريــم إيــد لحســن 27823S)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. ابن خلدون 24 مزدوجأولد صالح27570Sمريم الدريسي

102/09/20إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. ابن العريف 10 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26108Cمريم الماموني
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102/09/20عمالة: الميةزناتةإقليم: النواصرم. اولد احمد 12 إلتحاق بالزوجمريم بوسعيد 07839V سيدي موسى

المجدوب

مزدوج

102/09/20إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. اولد احمد 12 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26108Cمريم منيار

102/09/20إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 10 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bمليكة بوبغي

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. م الوديع 22 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25341Uمنار بن حسين

104/09/18إقليم: النواصرم. الفرحإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 34 مزدوجاولد عزوز27455Sمنار سعيد

102/09/20إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cمنصف اسماعيل

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

مدرسة ابن خلدون إقليم: النواصر

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1002/09/21 6 مزدوجالفداء )المقاطعة(01515Wمنى مجاهد

101/01/10إقليم: النواصرم. ابن الهيثمإقليم: النواصرم. ابن بطوطة 48 مزدوجدار بوعزة )البلدية(27567Nمومن فاطمة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: النواصرم. م الوديع

طفيل المركزية

102/09/20إقليم: بنسليمان 20 مزدوجسيدي بطاش07820Zمينة اوكد

704/09/18عمالة: الميةالفارابيإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 34 مزدوجعين حرودة )البلدية(27200Pمينة منير

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الشق

304/09/19 28 مزدوجعين الشق )المقاطعة(18126Bنادية واحمان

عمالة مقاطعات مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: النواصرم. م الوديع

الفداء مرس 

110/09/19 14 نرجس علوي عبدلوي 

سليماني

01523E مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 28 سيدي رحال الشاطئ 14375Zنزهة مؤذن

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي قصبة المينإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الحسني

302/09/20 22 الحي الحسني 24178Eنعيمة حسي

)المقاطعة(

مزدوج

806/09/17إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: النواصرم. البوزانيين 23 إلتحاق بالزوجنهال عيسى 11235Lمزدوجمعازيز

عمالة مقاطعات الشيخ الخليلإقليم: النواصرم. ابن سينا

الدار البيضاء أنفا

604/09/19 28 مزدوجالمعاريف )المقاطعة(01453Dنيامي مريم

مدرسة ابن عربي إقليم: النواصرم. ابن زيدون

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

202/09/21 16 مرس السلطان 01532Pهاجر علم

)المقاطعة(

مزدوج
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102/09/20إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. البرار 10 مزدوجبوسكورة )البلدية(18181Lهشام عماري

204/09/19إقليم: النواصرم. عبد الرحيم بوعبيدإقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبي 18 مزدوجأولد صالح27825Uهند تورتاني

م. عبد العزيز مزيان 

بالفقيه

عمالة مقاطعات مدرسة أم البنين البتدائيةإقليم: النواصر

الفداء مرس 

102/09/21 16 مرس السلطان 01535Tهند حاجي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني

106/09/01 96 الحي الحسني 18567Fهند كرومي

)المقاطعة(

مزدوج

118/09/02إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: النواصرم. رمل لهلل 30 مزدوجبوسكورة )البلدية(27566Mوداد الكاملي

204/09/19إقليم: النواصرم. عبد الرحيم بوعبيدإقليم: النواصرم. ابن باجة 22 مزدوجأولد صالح27825Uوفاء كريضة

1002/09/21إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 مزدوجأولد صالح26707Dولي الدين ابراهيم

204/09/19إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز 18 مزدوجدار بوعزة )البلدية(26107Bياسين اصبان

102/09/20إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: النواصرم. ابن تومرت 8 مزدوجالساحل اولد احريز14350Xياسين الطائع

عمالة مقاطعات البكريإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الدار البيضاء أنفا

404/09/19 18 سيدي بليوط 01430Dياسين الكنينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 34 مزدوجأولد صالح27570Sياسين المستعين

102/09/20إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. ابن العريف 18 مزدوجأولد صالح26707Dيسرى عابد

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني

116/09/92 60 الحي الحسني 26819Aيوسف الموافق

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. رمل لهلل 24 مزدوجأولد صالح27570Sيوسف عل

104/09/19إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: النواصرم. رمل لهلل 24 مزدوجأولد صالح27570Sيوسف مرضي

102/09/20إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: النواصرم. ابن تاشفين 10 مزدوجدار بوعزة )البلدية(25969Bيوسف مهيضرة

406/09/17إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. ابن تومرت 38 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tيونس ايت القاضي
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عمالة مقاطعة عين الدارسةإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق

1002/09/21 16 المازيغيةعين الشق )المقاطعة(18137Nعبدالواحد اكضيض

602/09/21إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية الزواير 7 مزدوجبوكركوح14142W جلل فتاش

102/09/21إقليم: النواصرم.م  العيونإقليم: سطاتمركزية لخلط 7 مزدوجاولد عزوز18179J عبد الرحيم فاضل

304/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 18 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272M لبيض المهدي

906/09/17إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطاتمركزية اولد ناصر 37 إلتحاق بالزوج¨جميلة لطيفي 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية

102/09/21إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدانإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 SALMA ACHOUI14468Aمزدوجأولد فريحة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: سطاتالمللية 21 إلتحاق بالزوجأتمزيلت نادية 07246Aمزدوجتاكلفت

702/09/21إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 7 مزدوجامنيع14167Yأسامة عبد ا رياض

804/09/19إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 إلتحاق بالزوجأسماء عماري 14501Lمزدوجبني ياكرين

104/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتالزواتنة 15 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mأشرف بشارة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1

سيدي البرنوصي

102/09/21 17 سيدي مومن 01631Xإلهام فجراوي

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 76 إلتحاق بالزوجإلهام مجيد 14067Pمزدوجاولد سعيد

504/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 25 إلتحاق بالزوجأميمة حراتي 14501Lمزدوجبني ياكرين

902/09/21إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجامزورة14574Rأمين مصلوحي

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: سطاتمركزية الحلة

صالح

202/09/20 14 إلتحاق بالزوجأمينة ربيعي 07578Lمزدوجكريفات

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 17 سيدي مومن 26465Rإيمان أيت يوسف

)المقاطعة(

مزدوج

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

202/09/21إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطات 7 مزدوجعين الضربان-لحلف14134Mإيمان بلعادل
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902/09/21إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 مزدوجواد النعناع14213Yأيوب أبوزين

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية بوكركور

فريحة

202/09/21إقليم: سطات 7 مزدوجأولد فريحة26059Zأيوب الكوراري

206/09/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 45 مزدوجعين الضربان-لحلف14127Eأيوب عليوي

704/09/18إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 28 إلتحاق بالزوجةأيوب مكنون 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

804/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 25 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mابراهيم خبابي

904/09/02إقليم: سطاتمدرسة بئر انزرانإقليم: سطاتمركزية  الزوكش 153 مزدوجسطات )البلدية(14016Jاحسان النور

302/09/20إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 14 مزدوجواد النعناع14217Cادريس لديدي

906/09/00إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطات مركزية  كيسر 145 مزدوجسطات )البلدية(25822Sاسماء العناز

313/02/17إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: سطاتمركزية الكيايلة 43 إلتحاق بالزوجاسماء بدر 12142Xمزدوجأولد عبدون

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

506/09/17إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: سطات 35 إلتحاق بالزوجاسماء جابر 10606Cمزدوجاسرير

606/09/19إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية مكارطو 21 إلتحاق بالزوجاسماء خيارة 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

802/09/20إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 مزدوجواد النعناع14213Yاسية طالب

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 45 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gاقبال مصباح

202/09/20إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 مزدوجدار الشافعي14447Cالتائب يونس

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية لحلف 29 مزدوجسيدي الذهبي14102Cالجيللي مكاوي

206/09/00عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: سطاتمركزية تالويت 106 سيدي بوقنادل 26068Jالحسن الحاجي

)البلدية(

مزدوج

103/09/13عمالة: الميةالرازيإقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفي 35 مزدوجالشللت21255Cالدباغ أيوب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 11 مزدوجكدانة14599Tالدبياني عبد الله

204/09/12عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل 29 إلتحاق بالزوجةالراجي علي 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مركزية اولد سليمان 

امزاب

304/09/02إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 96 إلتحاق بالزوجالزاهية الكمال 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

904/09/19إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 21 إلتحاق بالزوجالزهرة ضريف 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية

113/02/17إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 53 مزدوجالغربية08623Xالشاقوري المصطفى

106/09/17إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سطاتمركزية زيو 36 مزدوجأولد صالح18199Fالظاهر مريم

302/09/21إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية امريزيك 7 مزدوجسيدي عبد الكريم14154Jالعمراني شامة

202/09/21إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 7 مزدوجواد النعناع14213Yالغالية غافر

216/09/97إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية العوامرة 149 مزدوجسطات )البلدية(25822Sالكبير جابر

102/09/20إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية بوكركور 14 مزدوجواد النعناع14217Cالمصطفى جوني

402/09/21إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجواد النعناع14217Cالمصطفى فنان

902/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 14 مزدوجسيدي بومهدي14434Nالمعطي نصراوي

102/09/21إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجامزورة14574Rالمهدي البيض

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية الكيايلة

الحسني

206/09/17 39 الحي الحسني 24704Bالمهدي لعنان

)المقاطعة(

مزدوج

616/09/95إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطات مدرسة راس العين 161 مزدوجسطات )البلدية(14024Tامال عبد لة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمدرسة لعزيب 24 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mامان شكور

104/09/18إقليم: النواصرم. المهدي المنجرةإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 32 مزدوجأولد صالح18198Eامين جبران
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202/09/21إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجعين الضربان-لحلف14134Mايوب وكي

802/09/20إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 14 مزدوجواد النعناع14217Cبديعة القطبي

913/02/17إقليم: سطات مركزية  كيسرإقليم: سطاتمركزية الكيايلة 43 إلتحاق بالزوجبشرى توتي 14510Wمزدوجكيسر

مركزية سوق الثنين إقليم: سطاتمركزية المغارات

الجديد

1002/09/21إقليم: سطات 7 إلتحاق بالزوجبشكاض فاطمة الزهراء 14062Jمزدوجبني خلوك

316/09/93إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 76 إلتحاق بالزوجةبطصي عمر 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

302/09/21إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجواد النعناع14213Yبن زيتون  المهدي

606/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 45 مزدوجبني ياكرين21580Fبندة لبنة

304/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 18 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mبوزيان كوثر

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سطاتمركزية الزواير

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/21 17 مولي رشيد 01787Sبوكطيف سناء

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: مديونةابن رشدإقليم: سطاتمركزية التعاونية 31 سيدي حجاج واد 27214Eتجلي مريم

حصار

مزدوج

102/09/21إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجلغنيميين14283Zتوفيق بنهنانة

904/09/18إقليم: سطاتمركزية العوامرةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 29 إلتحاق بالزوججاحض حياة 14604Yمزدوجاولد سعيد

مركزية اولد سليمان إقليم: سطاتمركزية اولد صالح

امزاب

102/09/21إقليم: سطات 7 مزدوجبوكركوح14145Zجمال لعرج

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

216/09/99إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 124 مزدوجبن أحمد )البلدية(14044Pجميلة السعدي

216/09/97إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادة 165 مزدوجأولد عبدون12149Eجواد الياسيني

302/09/20إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sجواهر الشقيري

عمالة: طنجة - مدرسة التحدي البتدائيةإقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفي

أصيل

211/09/00 94 طنجة المدينة 27598Xجيرى فاطمة

)المقاطعة(

مزدوج
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904/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية الحرشة 22 إلتحاق بالزوججيهان المرصلي 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

مدرسة بولعوان إقليم: سطاتمركزية اولد حمو

الجماعاتية

202/09/21إقليم: الجديدة 17 مزدوجبولعوان26185Lحبيبة العماري

104/09/19إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 21 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sحسان مهدي

106/09/17إقليم: سطاتمركزية بئر قدورإقليم: سطاتالمللية 32 مزدوجلقراقرة14417Vحسان نجاة

304/09/19إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 18 مزدوجالبروج )البلدية(14054Aحسن الصادقي

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

306/09/06إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطات 47 إلتحاق بالزوجةحسن سقراط 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية

702/09/21إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: سطاتمركزية التعاونية 17 مزدوجابن معاشو14292Jحسن منصر

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطات 25 إلتحاق بالزوجحسناء رادف 14540Dمزدوجاولد الصغير

905/09/11إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 53 إلتحاق بالزوجحسناء سابوري 14613Hمزدوجلحوازة

106/09/17إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية النوانة 34 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sحسناء مدين

516/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطات مدرسة راس العين 132 مزدوجسيدي العايدي14498Hحسناء مورشيد

202/09/20إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 14 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sحفصة حافيظ

906/09/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 26 مزدوجكدانة14589Gحفيظ العلوي

104/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 28 إلتحاق بالزوجحفيظة الدحماني 08154Mمزدوجشتوكة

230/01/17إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمركزية الكيايلة 43 مزدوجانخيلة14082Fحمدي العسلي

502/09/21إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 مزدوجبني خلوك14422Aحمزة زروق

202/09/21إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 مزدوجبوكركوح14137Rحمزة غزلي
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316/09/92إقليم: سطاتمدرسة عقبة بن نافعإقليم: سطاتمركزية زيو 161 مزدوجبن أحمد )البلدية(14043Nحميد بنزين

مركزية سيدي حجاج 

القديم

505/09/08إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطات 47 إلتحاق بالزوجحنان السردي 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: سطاتمدرسة التوحيد 30 نعمحنان ريمي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سطات

أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

119/10/17 45 سيدي عثمان 25998Hحنان شرفاوي

)المقاطعة(

مزدوج

مركزية السوالم اولد إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود

امراح

1004/09/19إقليم: سطات 21 مزدوجامنيع14172Dحنان طواهري

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

المركزية

319/10/17إقليم: سطات 35 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vحنان لحرش

602/09/20إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 إلتحاق بالزوجحنان مجيدي 14208Tمزدوجاولد شبانة

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سطاتمركزية ريمة

الوليد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

213/02/17 53 سيدي مومن 25772Mحنان وكيل

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 38 مزدوجسيدي الذهبي14102Cخالد صحيح

416/09/98إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 165 مزدوجسطات )البلدية(18640Kخديجة  المتقي

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 35 مزدوجبني ياكرين22346Nخديجة اغزولي

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

102/09/20إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطات 14 مزدوجسيدي الذهبي14106Gخديجة برزاني

302/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 مزدوجبني خلوك14431Kخديجة حنافي

302/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 مزدوجبني خلوك14431Kخديجة زرقوني

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية السكامنة

المركزية

204/09/18إقليم: سطات 28 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vخديجة شهير

102/09/20إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 مزدوجواد النعناع14217Cخديجة كحلي

204/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 28 مزدوجكدانة14598Sخديجة محب
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عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم

الحسني

102/09/20 14 الحي الحسني 26384Cخديجة موهيم

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 24 سيدي مومن 01633Zخديجة واسلم

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمدرسة لعزيب 25 مزدوجكدانة14598Sخديجة ولد عب

116/09/91إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطاب 116 نعمخصوم مصطفى 25822S)مزدوجسطات )البلدية

704/09/18إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 28 إلتحاق بالزوجخولة أديب 14516Cمزدوجكيسر

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

المدرسة البتدائية إقليم: سطات

البصيري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/21 7 إلتحاق بالزوجخولة كرام 01693P سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية السكامنة 17 مزدوجواد النعناع14217Cدريس زروال

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 29 إلتحاق بالزوجدونية  أمالي 14239Bمزدوجلحساسنة

102/09/20إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 14 مزدوجواد النعناع14217Cرجاء فاكر

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: سطاتمركزية اولد موسى

مولي رشيد

124/02/17 43 مولي رشيد 01788Tرشيد الحمراوي

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 مزدوجبني خلوك14426Eرشيد حسني

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية تالويت 22 إلتحاق بالزوجةرشيد نصيري 14207Sمزدوجاولد شبانة

504/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 28 مزدوجامزورة14572Nرضوان فني

702/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 مزدوجامنيع14167Yريحاني نجوى

مركزية اولد سليمان 

امزاب

302/09/20إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطات 11 مزدوجبوكركوح14142Wزبير مراد

404/09/18إقليم: سطاتمركزية الدشرةإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 25 مزدوجامزورة14579Wزكرياء فائق

704/09/18إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 29 إلتحاق بالزوجةزكرياء مكنون 14545Jمزدوجمشرع بن عبو
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: سطاتمركزية المغاراتإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 مزدوجعين بلل14458Pزهير الوافي

904/09/19إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 إلتحاق بالزوجزهيرة ثعبان 14520Gمزدوجريمة

204/09/19إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية المتنبيإقليم: سطاتالمللية 16 إلتحاق بالزوجزينب البحايري 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

202/09/21إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 7 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sزينب الشاطبي

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: سطاتمركزية لوكارفة

الحسني

102/09/21 7 الحي الحسني 18567Fزينب الفاخوري

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مدرسة المروة البتدائيةإقليم: سطاتمركزية امريزيك

سيدي البرنوصي

104/09/18 38 سيدي البرنوصي 27527Vزينب القماح

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: قلعة اولد داوود المركزيةإقليم: سطاتمركزية النوانة

 السراغنة

106/09/17 33 إلتحاق بالزوجزينب ثقافي 18968Sمزدوجأولد الكرن

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

402/09/20إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطات 14 مزدوجعين الضربان-لحلف14131Jزينب حراري

المدرسة البتدائية مركزية إقليم: سطاتمركزية السكامنة

اولد عبو

1104/09/18إقليم: برشيد 28 إلتحاق بالزوجزينب فؤاد 14053Z)مزدوجاولد عبو )البلدية

302/09/21إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية لخلط 7 مزدوجبوكركوح14137Rزينب فضلي

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

502/09/21إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطات 17 مزدوجكدانة14589Gزينب وردي

504/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 38 مزدوجبني ياكرين21580Fسارة بشكاض

304/09/19إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 21 مزدوجكدانة14589Gسعاد  وراق

901/01/10إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية الجدودة 44 إلتحاق بالزوجسعاد سمير 14533Wمزدوجاولد الصغير

102/09/21إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 مزدوجواد النعناع14217Cسعاد سيدي بابا

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية السكامنة

المركزية

104/09/18إقليم: سطات 28 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vسعاد عسلوج

102/09/20إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 11 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dسعيد النخلي
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية التعاونية 35 مزدوجكدانة14599Tسعيد فريش

102/09/21إقليم: سطاتمركزية الزوايرإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجسيدي عبد الكريم14151Fسعيد قولل

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: سطاتمدرسة طارق بن زياد

 السراغنة

106/09/01 16 مزدوجسيدي موسى09023Gسعيدة العسلي

104/09/19إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 31 مزدوجعين الضربان-لحلف14135Nسفيان الحجلي

204/09/18إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 28 مزدوجسيدي الذهبي14102Cسفيان عريف

904/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية الحرشة 28 إلتحاق بالزوجسكينة  جوهر 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 35 مزدوجاولد شبانة14207Sسكينة بحري

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي

صالح

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجسكينة بن عوامة 07578Lمزدوجكريفات

102/09/21إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dسكينة فهمي

المدرسة البتدائية 3 إقليم: سطاتمركزية بئر مراح

مارس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجسلمى زيان 01628U سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/21إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18191Xسماح العلوي المزيان

102/09/21إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 8 إلتحاق بالزوجسميرة البزطامي 10926Aمزدوجعامر السفلية

506/09/17إقليم: سطاتمركزية خميسات الشاويةإقليم: سطات مركزية مزورة 38 إلتحاق بالزوجسميرة فاضل 14065Mمزدوجاخميسات الشاوية

206/09/17إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 35 إلتحاق بالزوجسميرة قرواش 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

704/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 21 مزدوجسيدي بومهدي14434Nسناء  فوزي

104/09/18إقليم: مديونةابن باجةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 38 مزدوجالمجاطية أولد الطالب26687Gسناء الشهيبي

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطاتمركزية لوكارفة

طفيل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/21 17 سيدي مومن 01625Rسناء بغداد

)المقاطعة(

مزدوج

478



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dسناء حافيظ

113/09/01إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 98 إلتحاق بالزوجسهام أزروال 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

404/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية النوانة 28 مزدوجبني ياكرين21580Fسهام بندة

706/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: سطاتمركزية  الحمادات 45 مزدوجاولد زيان14307Aسهام ماموري

504/09/02عمالة: سلمدرسة المنتزه 2إقليم: سطاتمركزية تالويت 102 سيدي بوقنادل 27575Xسهام مرجان

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 7 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cسوكينة بنساهل

116/09/95إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 181 مزدوجسطات )البلدية(14013Fسوهير صلح الدين

219/10/17إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 36 مزدوجسيدي اسماعيل08601Yشبنون بشرى

806/09/17إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 35 إلتحاق بالزوجشروق سلمي 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

106/09/17إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 45 مزدوجالبروج )البلدية(14055Bشعبان امينة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

104/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطات 28 مزدوجدار الشافعي14447Cشموس شريف

104/09/02إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية مكارطو 89 إلتحاق بالزوجةشني عبد الله 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

606/09/17إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتمركزية الحلة 35 إلتحاق بالزوجشيماء رشيد 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

106/09/17إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 27 إلتحاق بالزوجشيماء عتوبي 12100Bمزدوجبني يخلف

216/09/93إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: سطاتمركزية لحلف 183 مزدوجأولد عبدون12142Xصالح بنادي

904/09/18إقليم: برشيدمركزية المعاشاتإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 28 مزدوجلغنيميين14281Xصحا إيمان

704/09/18إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 28 سيدي رحال الشاطئ 14375Zصفية الدهبي

)البلدية(

مزدوج
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 مزدوجبوسكورة )البلدية(18178Hصلح الدين بوقريان

506/09/01إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: سطاتملكو المركزية 37 إلتحاق بالزوجةصلح الدين دريف 12142Xمزدوجأولد عبدون

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

304/09/18إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطات 29 مزدوجاولد امراح )البلدية(14052Yصلح الدين شلهاوي

506/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمدرسة الداخلة 30 مزدوجبني ياكرين22346Nطارق السلومي

304/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتالزواتنة 15 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14266Fطاهر حسناء

106/09/17عمالة: الميةالبيرونيإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 35 إلتحاق بالزوجةعادل فخاري 18532T)مزدوجالمية )البلدية

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 14 مزدوجبني خلوك14422Aعاطف وهابي

216/09/95إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 189 مزدوجسطات )البلدية(18640Kعبد ال له   السمسادي

416/09/96إقليم: سطاتمدرسة وادي المخازنإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 173 مزدوجسطات )البلدية(14014Gعبد الجبار مشناب

102/09/21إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 7 مزدوجسيدي الذهبي14106Gعبد الجليل الباهي

402/09/21إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجأولد فريحة14469Bعبد الحق فني

102/09/21إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 مزدوجواد النعناع14217Cعبد الحكيم كرم

104/09/18إقليم: مديونةابن حزمإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 32 سيدي حجاج واد 26685Eعبد الرحيم ستاتي

حصار

مزدوج

302/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 14 مزدوجعين الضربان-لحلف14134Mعبد الرزاق شناني

102/09/21إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية العطوشة 7 مزدوجبني خلوك14422Aعبد الهادي العماري

513/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديق 26 مزدوجعين الضربان-لحلف14134Mعبدالحكيم خطيبي

506/09/17إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 35 مزدوجالفقراء أولد عامر14340Lعبدالعلي محسين

480



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: سطاتمركزية البيوض 18 إلتحاق بالزوجعتيقة محجوبي 27549Uمزدوجبني يخلف

102/09/21إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجلقراقرة14413Rعثمان ابو الخيرات

102/09/21إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 مزدوجبني خلوك14422Aعثمان ابو حنك

202/09/21إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية الزواير 17 مزدوجسيدي عبد الكريم14147Bعثمان نديري

102/09/21عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: سطاتمركزية الحرشة 7 مزدوجالشللت26620Jعثمان وهبي

804/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 38 مزدوجريمة14525Mعزيز الملكي

802/09/20إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 24 مزدوجبني خلوك14422Aعصام الزهاري

103/09/13عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سطاتالزواتنة 9 إلتحاق بالزوجةعصام فخصى 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

606/09/17إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 35 إلتحاق بالزوجعطيفي سكينة 14529Sمزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية وادي إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود

المخازن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 17 سيدي مومن 01623Nعفان خديجة

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/17إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 29 مزدوجبني ياكرين14505Rعفيفة رجافال

102/09/21إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 سيدي رحال الشاطئ 14376Aعمر بلحديوي

)البلدية(

مزدوج

504/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 21 مزدوجبني ياكرين21580Fغزلن يعقوبي

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

104/09/18إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطات 22 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sغيتة نسابوري

102/09/21إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجسيدي عبد الكريم14154Jفؤاد مرشيدي

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سطات

ابي طالب

102/09/21إقليم: برشيد 17 مزدوجاولد عبو )البلدية(14068Rفاتحة الناوي

704/09/02إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 155 مزدوجسطات )البلدية(14022Rفاتن خليل
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116/09/96إقليم: سطاتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 173 مزدوجبن أحمد )البلدية(14045Rفاطمة الراغ

302/09/21إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 مزدوجدار الشافعي14448Dفاطمة الرشيد

104/09/18إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية النوانة 25 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sفاطمة الزهراء     حركات

102/09/21إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 مزدوجأولد فارس الحلة14379Dفاطمة الزهراء الزعاري

مركزية سوق الثنين إقليم: سطاتمركزية اولد حمو

الجديد

1004/09/18إقليم: سطات 38 مزدوجبني خلوك14062Jفاطمة الزهراء اليقوتي

مركزية سوق الثنين إقليم: سطاتمركزية لوكارفة

الجديد

902/09/21إقليم: سطات 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اولد اشريف 14062Jمزدوجبني خلوك

404/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 21 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mفاطمة الزهراء حسام

102/09/20إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 24 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sفاطمة الزهراء رضى ا

305/09/07إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية تماسين 65 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء زيداني 14608Cمزدوجلحوازة

202/09/21إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 مزدوجسيدي عبد الكريم14154Jفاطمة الزهراء فلحي

106/09/01إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 63 مزدوجانخيلة14082Fفاطمة الزهراء نجب

815/09/05إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطات مركزية  كيسر 122 إلتحاق بالزوجفاطمة اودادس 14488Xمزدوجامزامزة الجنوبية

304/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 28 مزدوجريمة14525Mفاطمة حودة

916/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 153 مزدوجسيدي العايدي14498Hفاطمة عسيري

116/09/91إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل 114 نعمفاطمة علء 14019M)مزدوجسطات )البلدية

706/09/06إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 52 إلتحاق بالزوجةفاطمي سمير 14608Cمزدوجلحوازة

516/09/99إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 163 مزدوجسطات )البلدية(14020Nفاطنة البوعزاوي
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202/09/21إقليم: سطاتمركزية لعبادلةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 7 إلتحاق بالزوجفتحي حسناء 14208Tمزدوجاولد شبانة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: سطاتالزواتنة

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجفتيحة خابري 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

104/09/19إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 21 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sفريدة عابد

1002/09/20إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 مزدوجلغنيميين14286Cفناني زينب

204/09/18إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 28 إلتحاق بالزوجفوزي أميمة 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سطاتمركزية الكوشة

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

121/02/17 51 مزدوجسباتة )المقاطعة(01811Tفوزية أبورزق

504/09/12إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: سطات مركزية سيدي م برحال 23 إلتحاق بالزوجفوزية النحلوي 08252Uمزدوجسيدي عابد

623/02/17إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 43 مزدوجالسوالم-الطريفية14372Wفيصل غونام

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية مكارطو 167 مزدوجبن أحمد )البلدية(14044Pكرومية المعطي

1006/09/01إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: سطاتملكو المركزية 77 إلتحاق بالزوجةكريم كريمح 12142Xمزدوجأولد عبدون

806/09/17إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية العوامرة 24 إلتحاق بالزوجكريمة  عرامة 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

1016/09/98إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطات 134 مزدوجامزامزة الجنوبية14488Xكريمة بوزيدي

504/09/19عمالة: الميةالجزوليإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 21 مزدوجالشللت21256Dكلثوم نازه

102/09/15إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 53 إلتحاق بالزوجكوثر الزوين 14613Hمزدوجلحوازة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 35 إلتحاق بالزوجلزعر عائشة 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

702/09/21إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1إقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 مزدوجابن معاشو14292Jلطيفة غيات

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

المركزية

904/09/18إقليم: سطات 38 مزدوجاولد امراح )البلدية(14049Vلطيفة كانوني
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206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 35 مزدوجبني خلوك14426Eلوزي سميرة

104/09/19إقليم: سطاتمركزية مكارطوإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 15 مزدوجامكارطو14093Tمحفوظ خيارة

506/09/17إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 35 إلتحاق بالزوجةم أمير 14332Cمزدوجرياح

404/09/18إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 25 إلتحاق بالزوجةم الزاهدي 14513Zمزدوجكيسر

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 35 مزدوجعين الضربان-لحلف14134Mم الغندوري

404/09/18إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 31 إلتحاق بالزوجةم النعيمي 14540Dمزدوجاولد الصغير

306/09/01إقليم: سطاتمركزية  الزوكشإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 123 إلتحاق بالزوجةم جمال قشار 14063Kمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية اولد سليمان إقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م

امزاب

102/09/21إقليم: سطات 17 مزدوجبوكركوح14145Zم حكيم

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشدي 106 نعمم خواجة 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية

1002/09/20إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 24 مزدوجبني ياكرين21580Fم رخو

216/09/96إقليم: سطاتمدرسة مبروكةإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 177 مزدوجسطات )البلدية(14017Kم رسام

316/09/95إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية ريمة 138 إلتحاق بالزوجةم سالمي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية لبهالة 181 مزدوجسطات )البلدية(14019Mم عايش

104/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعودإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 15 إلتحاق بالزوجةم غيات 14451Gمزدوجدار الشافعي

113/02/17إقليم: سطاتمركزية العين البيضاءإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 30 مزدوجلخزازرة14088Mم قنديل

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطيةإقليم: سطات مركزية النخيلة حمرية 181 إلتحاق بالزوجةم كطاري 12151Gمزدوجأولد عبدون

202/09/21إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجبوكركوح14137Rم يونس  خشاني
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202/09/20إقليم: مديونةفاطمة المرنيسيإقليم: سطاتمركزية زيو 24 مزدوجالمجاطية أولد الطالب27258Cمريم  كروم

مركزية سيدي حجاج 

القديم

306/09/17إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطات 36 إلتحاق بالزوجمريم اسنيد 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية

702/09/20إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 14 إلتحاق بالزوجمريم الجدياني 14574Rمزدوجامزورة

102/09/21إقليم: سطاتمركزية مكارطوإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 مزدوجامكارطو14093Tمريم النقاش

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم

الحسني

104/09/19 31 الحي الحسني 25765Eمريم حميدي

)المقاطعة(

مزدوج

906/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: سطاتمركزية الزواير 45 مزدوجاولد زيان14307Aمريم سعيف

506/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: سطاتمدرسة الداخلة 23 إلتحاق بالزوجمريم شاكر 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

902/09/21إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 9 إلتحاق بالزوجمريم عنان 14520Gمزدوجريمة

عمالة مقاطعات الشيخ الخليلإقليم: سطاتمركزية  واد برس

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 25 إلتحاق بالزوجمريم فائد 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

406/09/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 35 مزدوجدار بوعزة )البلدية(18191Xمريم كرم

402/09/21إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 7 إلتحاق بالزوجمساعد خديجة 14520Gمزدوجريمة

801/01/12إقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغيرإقليم: سطاتمركزية تماسين 45 إلتحاق بالزوجمصباحي جميلة 14064Lمزدوجاولد الصغير

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

102/09/20إقليم: سطاتمركزية المغاراتإقليم: سطات 10 مزدوجعين بلل14458Pمصطفى عجنكان

602/09/21إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 7 مزدوجبني خلوك14422Aمقروني بديعة

102/09/20إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 إلتحاق بالزوجمنان حسناء 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

603/09/13إقليم: سطاتاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 42 إلتحاق بالزوجةمنير المرجاني 14492Bمزدوجسيدي العايدي

502/09/20إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 14 مزدوجشتوكة08171Fمهدي غزالي
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مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

102/09/20إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: سطات 24 سيدي رحال الشاطئ 14376Aموزون ليلى

)البلدية(

مزدوج

320/02/17إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 28 إلتحاق بالزوجمول ربيعة 12142Xمزدوجأولد عبدون

702/09/20إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 15 إلتحاق بالزوجمونى اسجيع 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

102/09/20إقليم: مديونةعبد ا العرويإقليم: سطاتمركزية لحلف 11 مزدوجالمجاطية أولد الطالب25579Cنادية الحفيان

619/10/17إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: سطات مركزية النخيلة حمرية 22 إلتحاق بالزوجنادية بوزيدي 12100Bمزدوجبني يخلف

116/09/99إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية  الجدات 171 مزدوجلحوازة14613Hنادية شتوان

إقليم: الفقيه بن م الخنساءإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين

صالح

313/02/17 37 إلتحاق بالزوجنادية مستطيع 07329R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريم 106 إلتحاق بالزوجةنبيل زين الدين 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

مدرسة عبد ا إقليم: سطات مدرسة راس العين

الشفشاوني

106/09/17إقليم: الجديدة 30 إلتحاق بالزوجنجاة إكمير 08103Gمزدوجأولد فرج

204/09/18عمالة: الميةسهام 2إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 32 مزدوجعين حرودة )البلدية(01717Rنجوى بنزهور

1013/02/17إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية ريمة 44 إلتحاق بالزوجنجوى عروفي 14496Fمزدوجسيدي العايدي

504/09/18إقليم: سطاتمركزية العوامرةإقليم: سطاتمركزية الحرشة 28 إلتحاق بالزوجنسيمة الكرواوي 14604Yمزدوجاولد سعيد

402/09/20إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 14 إلتحاق بالزوجنعيمة الرياحي 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

802/09/20إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 14 مزدوجسيدي بومهدي14434Nنهيلة جوهري

404/09/18إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 20 إلتحاق بالزوجنوال جلول 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

506/09/00إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطات مركزية سيدي م برحال 165 مزدوجامزامزة الجنوبية14488Xنور الدين ياسين

302/09/21إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 8 إلتحاق بالزوجنورة  زنيبر 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية
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802/09/16إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 29 إلتحاق بالزوجهاجر الفهدي 14067Pمزدوجاولد سعيد

102/09/20إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 11 مزدوجكدانة14599Tهاجر مرشود

606/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 30 إلتحاق بالزوجهاشمي كوثر 14067Pمزدوجاولد سعيد

102/09/21إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 مزدوجبني خلوك14422Aهالة الباردي

104/09/18عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 28 إلتحاق بالزوجهجار غالى 26616Eمزدوجبني يخلف

102/09/21إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية النوانة 7 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sهجر العطواني

104/09/18إقليم: سطاتالملليةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 28 مزدوجالبروج )البلدية(27547Sهدى الحافظ

702/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 17 أولد سيدي علي بن 08498Lهدى بنمومن

يوسف

مزدوج

402/09/21إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية لخلط 7 مزدوجسيدي الذهبي14102Cهدى فضلي

مركزية سيدي حجاج 

القديم

404/09/18إقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مباركإقليم: سطات 19 مزدوجامريزيك14162Tهشام  المكتفي

506/09/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 36 إلتحاق بالزوجةهشام بنطيبي 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

مركزية دار القائد اولد إقليم: سطاتمركزية زيو

عبادي

105/09/05إقليم: سطات 57 مزدوجانخيلة14077Aهشام رسيلي

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

716/09/94إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطات 134 مزدوجامزامزة الجنوبية14482Rهشام غيتي

116/09/94إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمدرسة الوحدة 114 نعمهشام معتز 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

602/09/21إقليم: سطاتمركزية الدشرةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 مزدوجامزورة14579Wهند بالحاج

804/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: سطاتاولد بنعريف 21 مزدوجأولد زيدان14263Cوئام ارزمي

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

704/09/18إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطات 27 إلتحاق بالزوجوفاء لحكيم 14516Cمزدوجكيسر
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مركزية سوق الثنين 

الجديد

104/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطات 29 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mياسر بلحارتي

704/09/18إقليم: سطاتمركزية العوامرةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 28 إلتحاق بالزوجةياسين حرير 14604Yمزدوجاولد سعيد

402/09/21إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 مزدوجعين الضربان-لحلف14131Jياسين دينار

102/09/21إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1إقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 مزدوجأولد فريحة14465Xياسين مدياني

102/09/20إقليم: سطاتمركزية بئر مراحإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 11 مزدوجامكارطو14099Zياسين معطاوي

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 25 مزدوجالبروج )البلدية(14057Dيحيى بهجة

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 25 مزدوجاولد امراح )البلدية(14052Yيوسف العماري

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 مزدوجأولد غانم08282Bيوسف بناصر

702/09/20إقليم: سطاتمركزية بئر مراحإقليم: سطاتمركزية  واد برس 11 مزدوجامكارطو14099Zيوسف كرامي

702/09/20إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 مزدوجبوكركوح14142Wيوسف منفلوطي

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطات 20 مزدوجزاوية سيدي بنحمدون14272Mيونس الوردي

304/09/19إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 21 مزدوجبني ياكرين21580Fيونس بوخنجر

مركزية اولد سليمان إقليم: سطاتمركزية بوكركور

امزاب

202/09/21إقليم: سطات 7 مزدوجبوكركوح14145Zيونس حجازي

 مدرسة الصخور إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو

المختلطة

206/09/17إقليم: الرحامنة 26 إلتحاق بالزوجةيونس كندود 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

104/09/19إقليم: سطاتمدرسة المام مالكإقليم: سطاتمدرسة لميمنات 18 المازيغيةسطات )البلدية(19130Tعبد الرحمان زكيط

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 35 مزدوجالغنادرة08662Pأبوشعبان طارق

402/09/21إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 مزدوججابرية08483Vأحمد الموزيدي
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202/09/21إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 6 مزدوجأولد سبيطة08652Dأحمد الهاشمي

102/09/21إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالبللة 7 مزدوجالوليدية08615Nأحمد بلعسري

302/09/21إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 مزدوجأولد سبيطة08646Xأحمد حضري

906/09/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالسواني 42 مزدوجسيدي بنور )البلدية(08475Lأسامة بطية

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 إلتحاق بالزوجأسماء الراوي 14501Lمزدوجبني ياكرين

302/09/20إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 14 إلتحاق بالزوجأسماء الشيبي 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي

الشق

1102/09/21 17 مزدوجعين الشق )المقاطعة(23704Pأسماء زهوري

205/09/11إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: سيدي بنورالغنادرة 50 إلتحاق بالزوجأمال ملح 08233Yمزدوجأولد احسين

302/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uأميمة امحيتة

102/09/20إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 14 مزدوجأولد عيسى08257Zأميمة منان

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنورزرك 18 إلتحاق بالزوجأميمة واريد 08685Pمزدوجسانية بركيك

202/09/20إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 مزدوجسانية بركيك08685Pأمين رزين

306/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالقصيبة 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uإيمان لطيف

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورلمراس 28 مزدوجالوليدية08615Nأيوب سكين

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي بنورالزياينة

باها

907/09/00 117 مزدوجأيت عميرة25030Fابراهيم        أباصيض

106/09/01إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: سيدي بنورتامدة 133 مزدوجمولي عبد ا27147Gابراهيم بطل

306/09/01إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنورالفوارس 97 مزدوجأولد احسين08225Pابراهيم رابحي
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402/09/21إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pاحمد الفضيلي

904/09/19إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورتامدة 21 مزدوجبوحمام08461Wاحمد بن الخضرة

806/09/17إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: سيدي بنورالطويلعات 32 إلتحاق بالزوجاسية ابو السعدين 08252Uمزدوجسيدي عابد

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورلعميرات 25 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kالدريسي عبد اللطيف

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالجدد 28 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kالبوحاني خديجة

104/09/19إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنوربني عامر 18 مزدوجأولد سبيطة08650Bالبيار امينة

124/04/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورمطران 49 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kالحبيب بالفقير

202/09/21إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجأولد سبيطة08643Uالزاهر أحمد

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 مزدوجالغنادرة08667Vالزوهراء سلمان

404/09/19إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 21 مزدوجالمشرك08298Uالزياني حليمة

116/09/93إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 99 مزدوجأولد سبيطة08640Rالسعيد الناعوري

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: سيدي بنورالطويلعات

الفنيدق

406/09/00 113 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fالسمعيلي مولي هاشم

505/09/11إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنورعبد الخالق الطريس 60 مزدوجأولد حمدان08547Pالشرافي فاطمة

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: سيدي بنورالرشاد

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

902/09/20 14 مزدوجسباتة )المقاطعة(01814Wالشعيبي أيوب

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 18 إلتحاق بالزوجةالطاهر العصافري 08599Wمزدوجمكرس

104/09/19إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورشرقاوة 21 مزدوجأولد سبيطة08640Rالطاهر عتيق

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: سيدي بنورالمستقبل

باها

123/06/17 41 إلتحاق بالزوجةالطيب بوكدي 05240Vمزدوجانشادن
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102/09/20إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورلمراس 14 مزدوجأولد عمران08447Fالعربي مرابطي

904/09/19إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 18 إلتحاق بالزوجالغالية سادتي 13959Xمزدوجالغيات

204/09/18إقليم: سيدي بنورطارق بن زيادإقليم: سيدي بنوربير الحرش 30 إلتحاق بالزوجالغزالي  فاطمة الزهراء 08083K)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: سيدي بنوراولد رحال

 - تمارة

313/02/17 39 إلتحاق بالزوجالغنضور أميمة 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنوربني هلل 21 مزدوجبوحمام08468Dالكهاز عبد الواحد

602/09/20إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: سيدي بنورالوفاء 24 مزدوجأولد صباح14256Vالمرجاني كوثر

107/09/04إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: سيدي بنورالمستقبل 21 مزدوجامزوضة03173Yالمصطفى الموراني

206/09/17إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 32 مزدوجمطران08397Bالمهدي أبوالهنا

702/09/21إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 7 مزدوجأولد سبيطة08646Xالهام التوزاني

202/09/20إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: سيدي بنورالوفاء 14 إلتحاق بالزوجةالهرش ياسين 08105Jمزدوجأولد فرج

102/09/20إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورتامدة 12 إلتحاق بالزوجةالهيثم الباز 08270Nمزدوجأولد عيسى

502/09/21إقليم: سيدي بنوراولد الشاويةإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 مزدوجامطل08490Cامال بنحماني

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنوراولد الشاوية

الجابرية

302/09/21إقليم: سيدي بنور 7 مزدوججابرية25964Wامباركة ابسابسة

102/09/21إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجأولد غانم08294Pام كيبر

102/09/21إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 8 إلتحاق بالزوجامينة ابريبر 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

105/09/07إقليم: سيدي بنورعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي بنورالخوالدة 83 مزدوجالغربية08111Rامينة الجعفري

304/09/12إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 76 إلتحاق بالزوجامينة بنباديس 08214Cمزدوجمولي عبد ا
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102/09/20إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 مزدوجمطران08397Bامينة بنتومي

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 مزدوجالغنادرة08667Vامينة عاب

102/09/21إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 مزدوجسانية بركيك08677Fانس موفيد

904/09/19إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالفوارس 29 مزدوجأولد عيسى08264Gايمان الفغاني

102/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uايمان فرحي

206/09/17إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنورالمل 45 مزدوجالغنادرة08666Uايوب الدريسي

102/09/21إقليم: سيدي بنورالعويساتإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوجامطل08487Zايوب الحلوي

202/09/20إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 10 مزدوجلعكاكشة08409Pايوب الضريف

102/09/20إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 12 مزدوجالعامرية08329Cايوب عاميري

102/09/20إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوراولد جرار 14 إلتحاق بالزوجبثينة بنتجة 08457Sمزدوجبوحمام

506/09/17إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالسواني 35 مزدوجالمشرك08308Eبديعة  البنوري

106/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سيدي بنورالطويلعات 32 إلتحاق بالزوجبديعة الدريسي 08282Bمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 27 إلتحاق بالزوجبديعة العروي 08345Vمزدوجبني هلل

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقإقليم: سيدي بنورالبار

السبع الحي الم

206/09/17 45 الحي المي 01581Tبزواط خديجة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: سيدي بنورالطويلعات

الفنيدق

404/09/02 105 مزدوجالفنيدق )البلدية(20407Fبسام نوال

712/12/17إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنوربدر 35 مزدوجأولد عيسى08267Kبشرى الجعفري

104/09/19إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 21 إلتحاق بالزوجبنزهرة نوال 08473Jمزدوجبوحمام
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102/09/21إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوججابرية08483Vبنعباد عبد الرحيم

606/09/17إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: سيدي بنوربني يخلف 39 مزدوجأولد عيسى08267Kبوسلهيم محسن

202/09/21إقليم: الجديدةم/م الغنيدراتإقليم: سيدي بنورشرقاوة 7 مزدوجسيدي ام اخديم08276Vبوشعيب هداني

806/09/06إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: سيدي بنورزرك 45 مزدوجالغيات13963Bبية مونير

311/12/17إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالشراريد 35 مزدوجالمشرك08308Eتوفيق بنعائشة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: سيدي بنورلمراس

شقرون

304/09/18إقليم: اليوسفية 28 إلتحاق بالزوجةتوفيق جناد 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: سيدي بنورالقنادرة

صالح

204/09/19 15 إلتحاق بالزوجتومارت حكيمة 07578Lمزدوجكريفات

104/09/17إقليم: مديونةالميرة لل خديجةإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 26 إلتحاق بالزوجثورية حسيب 25358M)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي بنورالسواني

المركزية طه بلقاسم

406/09/17إقليم: السمارة 27 إلتحاق بالزوجثورية مساعف 10408M)مزدوجالسمارة )البلدية

116/09/02إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالمستقبل 105 إلتحاق بالزوججليلة حجي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

402/09/20إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالقصيبة 14 مزدوجبوحمام08461Wجمال مغفور

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 30 إلتحاق بالزوجةجوطي خليد 13676Pمزدوجالكرعاني

302/09/21إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالفوارس 7 مزدوجالغنادرة08673Bجيلي ايوب

502/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالعويسات 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uحبيب حسيب

202/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xحجاج عبد القادر

802/09/20إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 مزدوجلغديرة08124Eحسنا زاد

104/09/02إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: سيدي بنورامطل 117 إلتحاق بالزوجحسناء    بوجلل 26681Aمزدوجمولي عبد ا
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عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة

سيدي البرنوصي

206/09/17 38 سيدي مومن 22958Dحسناء  ازريرة

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/21إقليم: سيدي بنورالزياينةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 7 مزدوجبني هلل08340Pحسناء الدويمي

102/09/21إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: سيدي بنورشرقاوة 17 مزدوجبوسكورة )البلدية(18177Gحسناء المعيني

302/09/21إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uحسناء بوحميد

206/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورشرقاوة 35 إلتحاق بالزوجحسني مريم 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

204/09/18إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورالفلح 38 مزدوجزمامرة )البلدية(08096Zحفصاء النبل

المدرسة البتدائية ابي إقليم: سيدي بنورسانية بركيك

العلء المعري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجحفصاء مبسط 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورلفللحة 24 إلتحاق بالزوجحكيمة المدري 08298Uمزدوجالمشرك

106/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورالفلح 35 إلتحاق بالزوجحكيمة اليماني 08457Sمزدوجبوحمام

202/09/21إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 6 مزدوجأولد سبيطة08652Dحليمة عرفوي

206/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالسواني 23 مزدوجالمشرك08303Zحليمة مطر

302/09/20عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: سيدي بنورالمستقبل 14 مزدوجعين حرودة )البلدية(27199Nحمزة الزمزامي

202/09/20إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 مزدوجسانية بركيك08689Uحمودة حلل

1103/09/20إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: سيدي بنورلفللحة 14 إلتحاق بالزوجحنان الفهم 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

807/09/17إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: سيدي بنورالمناقرة 35 إلتحاق بالزوجحنان شوقي 08195Gمزدوجأولد رحمون

606/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: سيدي بنورالسواني 35 إلتحاق بالزوجحياة المجيد 25562Jمزدوجعين الشقف

113/02/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورتامدة 44 إلتحاق بالزوجحياة حيلمي 08457Sمزدوجبوحمام
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204/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 28 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kخدبجة تميم

505/09/11إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: سيدي بنوربني يخلف 37 إلتحاق بالزوجخديجة الركراكي 08193Eمزدوجأولد رحمون

المدرسة البتدائية حد إقليم: سيدي بنورالمل

السوالم

702/09/21إقليم: برشيد 17 مزدوجحد السوالم )البلدية(20861Zخديجة السلماني

204/09/18إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنورالمل 38 مزدوجالغنادرة08666Uخديجة الشرافي

702/09/10إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 62 إلتحاق بالزوجخديجة بن المودن 08233Yمزدوجأولد احسين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية السمارةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان

سيدي البرنوصي

204/09/19 31 سيدي مومن 20399Xخديجة غلم

)المقاطعة(

مزدوج

103/09/20إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورلفللحة 24 مزدوجمتوح08106Kخديجة فياض

102/09/20عمالة: الميةأمجادإقليم: سيدي بنورالوفاء 10 إلتحاق بالزوجخديجة لخدير 27577Z)مزدوجعين حرودة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 18 مزدوجالمشرك08298Uخديجة لخللي

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: سيدي بنوراولد عمران

الفنيدق

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجخولة العطار 05519Yمزدوجعليين

عمالة: الصخيرات الصفاءإقليم: سيدي بنورأحد العونات

 - تمارة

404/09/17 35 إلتحاق بالزوجخولة صيكوك 27311K)مزدوجعين العودة )البلدية

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 17 مزدوجأولد عيسى08257Zربوح حنان

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي

الخضراء

404/09/19إقليم: برشيد 31 مزدوجحد السوالم )البلدية(14363Lرشا صفيع

102/09/20إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنوراولد عمران 14 مزدوجالوليدية08110Pرشيد النجاد

602/09/14إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: سيدي بنوراولد عليان 24 مزدوجالغيات13978Tرشيد بية

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالخمالشة 21 مزدوجبوحمام08468Dرشيدة المكيكي

المدرسة الجماعاتية 

الجابرية

مدرسة جمال الدين إقليم: سيدي بنور

المهياوي

906/09/17عمالة: سل 32 إلتحاق بالزوجرشيدة كمال 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة
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816/09/95إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 141 مزدوجأولد احسين08229Uرضوان زروق

502/09/21إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 17 مزدوجزاوية لقواسم08520Kروتمي إيمان

102/09/21إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 7 مزدوجسانية بركيك08680Jزكرياء العفس

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: سيدي بنورالمناقرة 28 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tزكرياء تراني

302/09/21إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 إلتحاق بالزوجزماني سعاد 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

602/09/21إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pزهرة غريب

102/09/21إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوجأولد سبيطة08646Xزهير حفوض

104/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالجعفرية 35 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kزوبير فاتحة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 40 مزدوجمكرس08599Wزينب الخياط

106/09/17إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 32 مزدوجمكرس08593Pزينب الضو

204/09/19إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنوراولد عليان 16 إلتحاق بالزوجزينب القبلي 08303Zمزدوجالمشرك

102/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 16 مزدوجمكرس08591Mزينب النوري

102/09/21إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنوراولد عليان 6 مزدوجأولد سبيطة08646Xسارة بونحيزة

804/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: سيدي بنوربني هلل 31 مزدوجأولد عيسى08274Tسالم بن ابريك

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنينإقليم: سيدي بنوراولد ناصر

الحسني

502/09/21 7 الحي الحسني 18147Zسعد عوفير

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/21إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 مزدوجالغربية08635Kسعيد الطنطنات

516/09/94إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنوراولد عليان 189 أقدمية 16 سنةسعيد ساقي 08547Pمزدوجأولد حمدان
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102/09/21إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pسعيد سعيف

102/09/21إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 مزدوجسيدي عبد الخالق14299Sسعيد عتيق

704/09/19إقليم: مديونةالمتنبيإقليم: سيدي بنورالجدد 21 سيدي حجاج واد 27522Pسعيدة عبد الحق

حصار

مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالمودنين 35 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pسفيان شيبة

502/09/21إقليم: سيدي بنورالجعفريةإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوجمطران08392Wسفيان ناجم

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: سيدي بنورالخمالشة 38 مزدوجالسوالم-الطريفية14369Tسكينة البوري

106/09/17عمالة: الميةأمجادإقليم: سيدي بنورالوفاء 35 إلتحاق بالزوجسكينة الراشيدي 27577Z)مزدوجعين حرودة )البلدية

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: سيدي بنورالمل 17 مزدوجلغديرة08127Hسلوى الفاتحي

107/09/04إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورالسواني 81 إلتحاق بالزوجسلوى مراس 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: سيدي بنورالفضيلة 20 إلتحاق بالزوجسماح سلوان 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

207/09/04إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: سيدي بنورلمراس 109 مزدوجسيدي عابد08255Xسميرة بوبكري

206/09/17إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 35 إلتحاق بالزوجسميرة يروز 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

219/09/01إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنورلمويسات 135 إلتحاق بالزوجسناء اصليحي 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

102/09/21إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجسانية بركيك08677Fسناء السويدي

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنورالقايد التونسي

الجابرية

402/09/20إقليم: سيدي بنور 14 مزدوججابرية25964Wسناء المجدوب

307/09/04إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: سيدي بنورالقنطرة 85 إلتحاق بالزوجسناء المغاري 08210Yمزدوجمولي عبد ا

202/09/21إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 17 أولد سيدي علي بن 08498Lسهام المزنن

يوسف

مزدوج
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104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد الحاجإقليم: سيدي بنورالوفاء 21 إلتحاق بالزوجشعنون نادية 19834Hمزدوجكرديد

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 57 إلتحاق بالزوجشكران حليمة 08233Yمزدوجأولد احسين

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعبابسةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 24 إلتحاق بالزوجصارة اراوي 08351Bمزدوجبني تسيريس

302/09/20إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورالعويسات 14 مزدوجأولد غانم08294Pصلح الدين بدر

602/09/21إقليم: سيدي بنورالجعفريةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 7 مزدوجمطران08392Wعائشة زحال

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورتامدة 24 مزدوجبوحمام08468Dعادل بنتومي

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سيدي بنوراولد جرار

العينين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجةعبد الله ايت حمو يحيى 26895H سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 35 مزدوجالعونات08101Eعبد الرحمان خالي

106/09/17إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 45 مزدوجالعونات08101Eعبد الرحيم سعيدي

104/09/18إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورالقنطرة 28 مزدوجسانية بركيك08677Fعبد الرفيع مرزاق

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي بنورلفواطيط

الجابرية

102/09/21إقليم: سيدي بنور 7 مزدوججابرية25964Wعبد العاطي اراوي

204/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: سيدي بنورلمراس 21 مزدوجالسوالم-الطريفية14372Wعبد الغفور حمدون

المدرسة الجماعاتية طه 

عبد الرحمان

102/09/20إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنور 12 مزدوجالعونات08358Jعبد الفتاح  بن طشى

102/09/20إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورتامدة 12 مزدوجأولد عمران08447Fعبد المغيث بنقرد

306/09/17إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 32 مزدوجمطران08397Bعبد الهادي الدازي

602/09/21إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 17 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uعبدالرحيم عشاب

106/09/17إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالعبابسة 35 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pعبدالرحيم قاسمي
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612/12/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالمشرك 24 مزدوجبوحمام08468Dعبدالرزاق دازية

116/09/96إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: سيدي بنورالوفاء 121 مزدوجاليوسفية )البلدية(19875Cعبدالصمد    كوصوني

502/09/21إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجأولد سبيطة08646Xعبدالكريم مرحان

116/09/97إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 141 مزدوجسيدي بنور )البلدية(08090Tعبداللطيف   تويب

116/09/95إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 94 مزدوجالغنادرة08667Vعبدا  لحلو

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: سيدي بنورالرشاد 157 مزدوجالجديدة )البلدية(08078Eعبدالهادي عشاق

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنوربني عامر 45 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kعزيزة الشاوي

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالخمالشة 31 مزدوجالغنادرة08667Vعزيزة الويزة

606/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سيدي بنورالمل 32 مزدوجشتوكة08165Zعزيزة مرابط

306/09/17إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 35 مزدوجلغديرة08127Hعفاف مرابط

مجموعة مدارس ملوان إقليم: سيدي بنورالكدية

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 32 إلتحاق بالزوجعفيفة نيازي 02528Xمزدوجالسويهلة

102/09/20إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورالوفاء 14 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tعفيفي أيوب

828/02/17إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: سيدي بنورأحد العونات 39 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08094Xعلو حسناء

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورلقرادلة 7 مزدوجأولد عيسى08257Zغالب غزلن

202/09/21إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 إلتحاق بالزوجغزلن بومهدي 08336Kمزدوجبني هلل

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: سيدي بنوراولد عليان

الحسني

104/09/17 42 الحي الحسني 23804Yغزلن لكريشي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورتامدة 22 إلتحاق بالزوجفاتحة العسري 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل
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916/09/97إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: سيدي بنوراولد عليان 38 إلتحاق بالزوجفاطمة اكرامن 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالشراريد 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الملح 08473Jمزدوجبوحمام

402/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uفاطمة الزهراء بارك

104/09/19إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 21 سي احساين بن عبد 08503Sفاطمة الزهراء دكدوك

الرحمان

مزدوج

202/09/21إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pفاطمة الزهراء محسن

813/02/17إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: سيدي بنوربني يخلف 43 إلتحاق بالزوجفاطمة بالعنتاري 12149Eمزدوجأولد عبدون

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 37 إلتحاق بالزوجفاطمة بخيش 13008Nمزدوجأيت زينب

202/09/21إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 17 مزدوجالمشرك08298Uفاطمة حارثي

306/09/17إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: سيدي بنورزرك 45 مزدوجسيدي عابد08247Nفاطمة لفضالي

116/09/92إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنورلمويسات 215 مزدوجسيدي بنور )البلدية(08090Tفاطمة مومن

506/09/17إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنوراولد عمران 35 مزدوجالوليدية08615Nفاطمة نور السلم

202/09/20إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورلمراس 14 إلتحاق بالزوجفتيحة  التيس 08461Wمزدوجبوحمام

104/09/18إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 28 مزدوجالعونات08101Eفتيحة الصبار

104/09/18إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: سيدي بنورالوفاء 28 إلتحاق بالزوجفدوى فاضل 27260E سيدي حجاج واد

حصار

مزدوج

604/09/18عمالة: الميةابن النفيسإقليم: سيدي بنوراولد عمران 19 مزدوجالشللت27548Tفدوى فرجلي

107/09/04إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورالسواني 91 إلتحاق بالزوجفطيمة شبلي 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

406/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 35 مزدوجأولد عيسى08264Gفطيمة عاديل
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
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202/09/21عمالة: الميةابن النفيسإقليم: سيدي بنورالمستقبل 7 مزدوجالشللت27548Tفهمي حليمة

505/09/07إقليم: سيدي بنورالفتحإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 9 إلتحاق بالزوجفوزية امريميدة 27839J)مزدوجسيدي بنور )البلدية

602/09/16إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: سيدي بنورالسواني 43 إلتحاق بالزوجقهوجان مريم 13680Uمزدوجسيدي عيسى

105/09/11إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 19 مزدوجالوليدية08615Nقواص رشيد

702/09/20إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورالجدد 14 مزدوججابرية08483Vكريمة زغوان

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالكدية 23 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kكريمة مستعد

302/09/20إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 إلتحاق بالزوجكلثوم بليغ 13637Xمزدوجلحدار

802/09/20إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 14 إلتحاق بالزوجكورة إيمان 07811Pمزدوجعين تيزغة

102/09/20إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: سيدي بنورالجدد 14 مزدوجمتوح08557Aلطيفة أميدي

102/09/20إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 مزدوجأولد سي بوحيى08317Pلطيفة الشبكي

402/09/21إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجبني هلل08337Lلعبيسي بوشعيب

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي بنورالجعفرية

الحسني

104/09/19 18 الحي الحسني 24704Bلقيم وفاء

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/12إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 19 مزدوجالوليدية08615Nلكريبي لطيفة

302/09/21إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجلعكاكشة08412Tلمهف نبيلة

220/02/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: سيدي بنوراولد احمد 49 مزدوجسيدي عابد08255Xليلى العارف

102/09/21إقليم: النواصرم. ابن الهيثمإقليم: سيدي بنورالطيور 6 إلتحاق بالزوجمبشور ايمان 27567N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 18 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tمحفوظ حمر الراس
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

101/01/10إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: سيدي بنورالرشاد 58 مزدوجأولد احسين08235Aم الخوتي

102/09/21إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 مزدوجالغربية08624Yم الراشيدي

302/09/21إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالمل 7 مزدوجلعكاكشة08412Tم بنعبد الرسول

802/10/02إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: سيدي بنورعبد الخالق الطريس 92 إلتحاق بالزوجةم بوفتاس 13823Zمزدوجدار سي عيسى

302/09/20إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: سيدي بنورالمل 14 مزدوجلعكاكشة08415Wم ذهبي

202/09/21إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uم زيدان

102/09/21إقليم: سيدي بنورالقنادرةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 مزدوججابرية08483Vم سعيف

مدرسة الفريحيين إقليم: سيدي بنوراولد احمد

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/97 109 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hم طاولي

102/09/20إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورالمل 14 مزدوجالغربية08635Kم لخميلي

702/09/20إقليم: سيدي بنورعمر وموسىإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 14 مزدوجأولد بوساكن08376Dم محبوب

604/09/18إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سيدي بنورالزياينة 28 إلتحاق بالزوجمريم التويرسي 14082Fمزدوجانخيلة

102/09/21إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالجدد 7 مزدوجأولد سي بوحيى08321Uمكوس زكرياء

102/09/21إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 17 مزدوجأولد عيسى08257Zمنور مليكة

606/09/00إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: سيدي بنورالقنادرة 133 مزدوجأزمور )البلدية(18559Xمنير المحاطي

216/09/98إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورالمناقرة 121 إلتحاق بالزوجةموسى مريد 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

604/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنورالوفاء 21 إلتحاق بالزوجمونية حبادي 08225Pمزدوجأولد احسين

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالطيور 21 إلتحاق بالزوجنادية الشرافي 08257Zمزدوجأولد عيسى
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104/09/18إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالوفاء 28 مزدوجالغنادرة08673Bنادية الصوفي

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة لل آمنةإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 146 مزدوجالجديدة )البلدية(08068Uنادية الهابي

104/09/12إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: سيدي بنورالمناقرة 35 مزدوجلبير الجديد )البلدية(08095Yنادية جناح

806/09/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 35 إلتحاق بالزوجنبيلة الزريكي 08189Aمزدوجأولد رحمون

306/09/00إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنورالفوارس 165 أقدمية 16 سنةنجاة اقراو 08225Pمزدوجأولد احسين

102/09/21إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 مزدوجأولد سبيطة08652Dنظيف الرتمة سعيد

104/09/18إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 29 إلتحاق بالزوجنعيمة الديك 08308Eمزدوجالمشرك

عمالة مقاطعات عين المام الجزوليإقليم: سيدي بنوربير الحرش

السبع الحي الم

306/09/06 59 إلتحاق بالزوجنورا بو عسيل 06536D عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورالقصيبة 18 مزدوجأولد سي بوحيى08320Tنورة أبوالهنا

202/09/21إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 مزدوجسانية بركيك08689Uنورة تاقب

402/09/21إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 9 إلتحاق بالزوجنورة فتوحي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: سيدي بنوراولد بوعنان

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/17 45 مزدوجابن امسيك )المقاطعة(01818Aهدى مفقود

102/09/21إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 مزدوجلغديرة08129Kهشام الزعر

206/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالسواني 23 مزدوجالمشرك08303Zهشام الباهلي

104/09/18إقليم: سيدي بنورعمر وموسىإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 25 مزدوجأولد بوساكن08376Dهشام بنصردي

716/09/93إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: سيدي بنوراولد احمد 7 أيت سدرات السهل 12838Dوزين   م

الشرقية

مزدوج

602/09/21إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 مزدوجالعامرية08333Gوسام ملطي
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101/10/02إقليم: سيدي بنورعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي بنورالخوالدة 93 مزدوجالغربية08111Rياسين زكنون

202/09/20إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 14 إلتحاق بالزوجةياسين صواب 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

102/09/20إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالبار 10 إلتحاق بالزوجةياسين فاطمي 08308Eمزدوجالمشرك

102/09/21إقليم: سيدي بنورالقصيبةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 7 مزدوجخميس قصيبة08381Jياسين لبنين

104/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالكدية 23 مزدوجأولد سي بوحيى08313Kيوسف  الدريسي

102/09/20إقليم: الجديدةم/م سيدي غانمإقليم: سيدي بنورالعويسات 12 مزدوجأولد عيسى08274Tيوسف اصلون

202/09/21إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 مزدوجسيدي اسماعيل08600Xيوسف القادري

506/09/17إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورلعميرات 38 مزدوجالمشرك08308Eيوسف الوناس

102/09/20إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 10 المازيغيةسيدي بنور )البلدية(08084Lالسعدية بوصبر

1002/09/21إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورابن الهيثم 6 المازيغيةسيدي اسماعيل08107Lياسين طاهري
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07

604/09/18إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزاكروكا 32 مزدوجتمزوزت03349P   قاشا صلح الدين

404/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 15 إلتحاق بالزوج الدبياني فاطمة الزهراء 03379Xمزدوجاغمات

606/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 35 مزدوجاغمات03386E حميد كركوش

103/09/13عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: الحوزالصبيطي 29 إلتحاق بالزوج سارة اكرجوط 24232Nمزدوجحربيل

102/09/20إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزامسكر 11 مزدوجاكرفروان03360Bعز الدين الخراز

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوز مركزية الرحى

عكيل المركزية

306/09/00عمالة: مراكش 75 مزدوجالوداية02544Pإبتسام العيدي

906/09/17عمالة: مراكشمدرسة بللإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 35 إلتحاق بالزوجأخراز لطيفة 02670B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/03إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزابردوع 113 نعمأدرا تورية 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزطلزين

انجيم المركزية

623/01/17عمالة: مراكش 49 مزدوجالمنابهة02757Wإدريس العثماني

104/09/12إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزبلعطار 44 إلتحاق بالزوجأرشيد لطيفة 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

1023/01/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزطلزين 43 مزدوجتيغدوين03273Gأسماء أرغيت

202/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجويركان03581Sأسماء المرتجي

904/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 28 مزدوجأولد امطاع03652Uأسماء المساعدي

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزمركزية اماسين

المركزية

123/01/17عمالة: مراكش 44 إلتحاق بالزوجأسماء الهاشمي الدريسي 22135Jمزدوجحربيل

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزمركزية تخربين

البتدائية

206/09/17إقليم: الحوز 33 إلتحاق بالزوجأسماء ايت دحمان 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

عمالة مقاطعات أبو شعيب الدكالي بناتإقليم: الحوزكيك

الدار البيضاء أنفا

123/01/17 44 إلتحاق بالزوجأسماء بوراس 01404A سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hأسماء حسومي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

207/09/05عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزعين الجديد 46 إلتحاق بالزوجأسماء مدك 02748Lمزدوجحربيل

1004/09/19إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزايت سميل 18 إلتحاق بالزوجآسية وعزي 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

206/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزتغولست 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xأعل  ياسين

404/09/18إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 22 مزدوجاكرفروان03365Gأكزول سناء

304/09/19إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزانفلي 21 مزدوجأولد امطاع03652Uأمال بنسعيد

506/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتمغزدان 29 مزدوجاغواطيم03749Zأمل ابرشيح

104/09/18إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزطلزين 28 إلتحاق بالزوجأميمة بن صمود 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

602/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز 14 مزدوجستي فاطمة03679Yأميمة بوتسكاوين

702/09/20إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزطرورد 14 إلتحاق بالزوجأمينة السمحاوي 03496Zمزدوجأسني

902/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزانفلي 14 مزدوجأسني03507Lأيت ابراهيم فاطمة

206/09/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزتريخت 42 مزدوجأيت سيدي داود03248Eأيت العباس عبد الصمد

504/09/19إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزايت واكستيت 21 إلتحاق بالزوجأيت علي ياسمين 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

104/09/18إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوز مركزية امسلن 28 مزدوجمولي ابراهيم03761Mأيوب الوادي

306/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمتناإقليم: الحوزطلزين 32 إلتحاق بالزوجةأيوب باعدي 06923Zمزدوجاكودي نلخير

502/09/21إقليم: الحوز  مركزية تدارتإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجزرقطن03465Rأيوب بو الزيت

202/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lأيوب شلح

302/09/20إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزتلتست 11 مزدوجدار جمعة03638Dاباخور حجيبة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

523/01/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزمركزية امليل 43 مزدوجاغواطيم03744Uابتسام السعود

225/09/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: الحوزالخميس 27 إلتحاق بالزوجابتسام باحدو 01254Mمزدوجعامر

المدرسة البتدائية موسى إقليم: الحوزم م آيت عابد

بن نصير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/19 18 إلتحاق بالزوجابتسام صبري 01622M سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجانوكال03609Xابراهيم اعل

104/09/02إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزابت مولي علي 92 إلتحاق بالزوجةابراهيم امداح 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزتمغزدان

البتدائية

123/01/17إقليم: الحوز 39 إلتحاق بالزوجةابراهيم اومسعود 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

602/09/21إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتيغدوين03279Nابراهيم ايت حمود

806/09/17عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: الحوزلعوينة 31 إلتحاق بالزوجةابراهيم بويوب 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

225/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزايت اكتل 40 مزدوجتمزوزت03349Pابوزيد امنة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/19إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الحوز 26 مزدوجبوروس09066Dاجديوي م

1002/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزابن تومرت 14 مزدوجتزارت03432Eاجليل نجاة

إقليم: قلعة ابسيبيسة المركزيةإقليم: الحوزاسوال

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجسيدي الحطاب09027Lاحسان احاو

706/09/00إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 113 مزدوجسيدي عبد ا غيات03327Rاحمد القرشاوي

602/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lادريس بن دبان

102/09/20إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزاكدوركيك 11 إلتحاق بالزوجةادوحمن عبد العزيز 09156Bمزدوجالجعيدات

316/09/98عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزمولي جعفر 119 إلتحاق بالزوجارحيمو بنصر 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

602/09/21إقليم: الحوزامكدالإقليم: الحوزتاركة 7 مزدوجامكدال03564Yازدادو م
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزامزوزيت

المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجازرك رقية 02822Sمزدوجأولد حسون

202/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 7 مزدوجويركان03577Mازطاط فاطمة

104/09/19إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزاهريصان 15 إلتحاق بالزوجاسماء باشكاش 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس رجال إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم

احمر المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجاسماء لعوينة 02602Cمزدوجاكفاي

802/09/20إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الحوزتراست 24 مزدوجرأس عين الرحامنة09172Uاسماء ناسل

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: الحوزتيزي التحتانية

 السراغنة

406/09/17 33 مزدوجزمران08901Zاشراق بن المحجوب

المركب التربوي زرقطن 

)م/ج(

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوز

البتدائية

106/09/17إقليم: الحوز 30 إلتحاق بالزوجاشراق فرجيج 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

504/09/19إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاكرماون 21 مزدوجالتوامة03461Lاشو مريم

904/09/19إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزوانسكرا 18 مزدوجأسني03507Lاعراب صابر

302/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزامسكر 14 مزدوجستي فاطمة03701Xاكرام دوبللي

504/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتريخت 18 مزدوجالتوامة03460Kالدريسي احماد

902/09/21إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزايت واكستيت 17 مزدوجتمكرت03442Rالتومي سعيد

101/01/10إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزتافزا 59 مزدوجسيدي عبد ا غيات03327Rالجكاني عبد العزيز

702/09/20إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 مزدوجتمكرت03442Rالحداد رجاء

702/09/21إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجابادو03418Pالحسين بايفو

113/02/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت سميل 37 مزدوجتيزكين03627Sالخضير لكرعات

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوز

بلعكيد المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجالراشدي فاتحة 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاكرماون 21 مزدوجستي فاطمة03679Yالزات لمياء

104/09/19إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزالمرجة 15 إلتحاق بالزوجالزاوي أسماء 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

504/09/02إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الحوز مركزية الشعبة 133 مزدوجبني ملل )البلدية(07315Aالزهرة  اهضوش

504/09/19إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتيديلي 15 إلتحاق بالزوجالزيادي كريمة 03259Sمزدوجأيت فاسكا

702/09/20إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزتانفكيغت 14 مزدوجوزكيطة03671Pالسالم حمزة

502/09/20عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: الحوزتريخت 13 إلتحاق بالزوجالسعدية عزي 26794Yمزدوجحربيل

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

416/09/03إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: الحوز 45 مزدوجبوسكورة )البلدية(27042Tالسعيدي سكينة

1104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الحوزايت واكستيت 22 إلتحاق بالزوجالصنهاجي  سارة 08093W)مزدوجلبير الجديد )البلدية

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

602/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز 14 مزدوجستي فاطمة03679Yالعدناني فرح

المدرسة الجماعاتية سيتي إقليم: الحوزالبريزة

فاضمة

101/01/12إقليم: الحوز 28 نعمإلتحاق بالزوجالعرايشي ميلودة 27265Kمزدوجستي فاطمة

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزابن حبوس

المركزية

616/09/97عمالة: مراكش 48 مزدوجأولد حسون02822Sالعربي الزين

502/09/20إقليم: الحوز  مركزية تدارتإقليم: الحوزوانسكرا 11 مزدوجزرقطن03465Rالعمري م

204/09/18إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزدار الجامع 35 مزدوجأمزميز )البلدية(03596Hالغازي وسعيد

602/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتغولست 14 مزدوجتزارت03432Eالقدوري عبد العزيز

602/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزسيدي فارس 9 مزدوجتزارت03432Eالكائد عثمان

323/01/17إقليم: زاكورةم.م اولد ادريسإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 28 إلتحاق بالزوجةالمرابطي احمد 13325Hمزدوجامحاميد الغزلن

323/01/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزم م آيت عابد 36 مزدوجأوريكة25679Lالمشوظ حنان
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/20إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 21 مزدوجتمكرت03442Rالمعناوي أسماء

202/09/21إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجدار جمعة03638Dالمنصوري خديجة

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

إقليم: قلعة اولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوز

 السراغنة

106/09/17 30 مزدوجزمران08892Pالمهراوي عبد الرحيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/19إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوز 21 مزدوجالتوامة03457Gالهام الباهي

804/09/18عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزمركزية أومناست 19 إلتحاق بالزوجالهام ايت ابرايم 02748Lمزدوجحربيل

105/09/03عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: الحوز وحدة ايت الحاج 84 إلتحاق بالزوجاليازيدي سامية 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/21إقليم: الحوزامزوزيتإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجتلت نيعقوب03547Eالياس نتدارت

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الحوزمدرسة الرياض 165 سيدي يوسف بن علي 02714Zامال ابوالفضل

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس 

تمازوزت

105/09/11إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 56 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uامال باهدي

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

204/09/19عمالة: سلمدرسة العلمة علي عوادإقليم: الحوز 14 إلتحاق بالزوجامزوز مريم 01159J باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزاكروكا 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yامل دحاني

302/09/21إقليم: الحوزايت اعلي اوحموإقليم: الحوزتراست 7 إلتحاق بالزوجامنة افقير 03265Yمزدوجأيت فاسكا

106/09/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزازميم 36 مزدوجأيت سيدي داود21088Wاميمة اشهان

802/09/21إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجستي فاطمة03699Vاميمة ايت عبيد

802/09/20إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتراست 14 إلتحاق بالزوجاميمة باصيط 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزوانسكرا

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

602/09/20 14 مزدوجزمران الشرقية08923Yاميمة بن علي

204/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزانسا 21 مزدوجستي فاطمة03692Mاميمة سوتيسي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزتاركة 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hامينة اتسل

102/09/21إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجأسني03504Hاناس الكرد

202/09/21إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 مزدوجوزكيطة03674Tاوريك سعاد

602/09/20إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزاسوال 14 مزدوجتيغدوين03277Lايت الحاج حبيبة

202/09/21إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزتاركة 17 مزدوجأسني03506Kايت الحاج حسناء

104/09/12إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوز مركزية الرحى 53 إلتحاق بالزوجايت الزاويت  جهان 27125Hمزدوجتمصلوحت

202/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 7 مزدوجويركان03581Sايت بل زكية

102/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتانفكيغت 14 مزدوجالتوامة03461Lايت ميلود عبد الوهاب

104/09/19إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزالمو 18 إلتحاق بالزوجةايدار ايت عبو 03382Aمزدوجاغمات

223/01/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزتالبنين 39 إلتحاق بالزوجايمان غوسمي 25426Lمزدوجتسلطانت

402/09/21إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجأوكايمدن03726Zايناس ابو غزوات

925/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الحوزازميم 35 مزدوجالجعيدات09163Jايوب بنصابار

802/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزسيدي فارس 9 مزدوجستي فاطمة03679Yايوب بنهنية

402/09/21إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجأسني03501Eايوب بورجلت

502/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجالتوامة03461Lبدر البهاني

902/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزواوسفت 9 مزدوجمولي ابراهيم03757Hبديعة بالرايس

706/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الحوزبوحدو 25 مزدوجالغيات13974Nبرية  كوثر
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: الحوزمركزية امليل 18 إلتحاق بالزوجبسمة رشق 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوزالبريزة

اسماعيل

104/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجبشرى الزراف 26067Hمزدوجحربيل

504/09/02عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزالغنانمة 95 إلتحاق بالزوجبشرى الكلع 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

201/01/12إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزيابورة 71 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xبشرى غية

504/09/19إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزايغير-غجدامة 31 مزدوجأوريكة03718Rبشرى واكوز

502/09/21إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 مزدوجانوكال03609Xبن مبارك خديجة

802/09/20إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزتانفكيغت 14 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hبنعكيدة م امين

404/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 18 مزدوجمولي ابراهيم03757Hبنماد  رانية

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزابردوع

بطوطة المركزية

1004/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجبوالي  فاطمة الزهراء 02548Uمزدوجالوداية

523/01/17إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزاجوكاك 43 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xبوبكر او معلي

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: الحوزويركان

 - تمارة

1002/09/20 11 إلتحاق بالزوجبوست صالحة 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

1002/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجويركان03577Mبوسويس كلثوم

906/09/16إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزاغرمان 36 مزدوجأوريكة25679Lبوشرى بوزلف

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: الحوزوانسكرا

 السراغنة

402/09/20 11 مزدوجزمران الشرقية08904Cبوصبع خالد

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزانسا

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08923Yبوعزاوي  عبد السلم

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: الحوز  مركزية تدارت

الشق

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجبوكرو نورة 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

1004/09/19إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزوانسكرا 18 مزدوجأسني03507Lبومريس حمزة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 11 إلتحاق بالزوجةبويزكارن يحيى 03259Sمزدوجأيت فاسكا

المدرسة الجماعاتية سيتي 

فاضمة

104/09/19إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوز 20 نعمتوفيق اكاك 03382Aمزدوجاغمات

602/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 21 مزدوجانوكال03604Sتوفيق الباز

704/09/18إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزاسكين 19 مزدوجتيغدوين03272Fثورية ايت زيدان

302/09/20إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزابن تومرت 14 إلتحاق بالزوججدة جميلة 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزمولي ابراهيم

عكيل المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجةجمال اكدو 02544Pمزدوجالوداية

102/09/21إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزاك 7 مزدوجتيغدوين03291Bجمال بنفاضا

306/09/17إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزامسكر 45 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fجمال لشكر

602/09/20إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزانفلي 14 مزدوجأسني03507Lجناح حفصة

 مجموعة  مدارس سد إقليم: الحوزانسا

مولي يوسف

1004/09/19إقليم: الحوز 16 مزدوجأيت عادل03389Hجواد أغدو

104/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزاجوكاك 38 مزدوجمولي ابراهيم03767Uحرية المجهد

823/01/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 29 إلتحاق بالزوجةحسان باعدي 07059Xمزدوجأيت تكل

102/09/16إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتافزا 46 مزدوجأوريكة03706Cحسن أيت ابراهيم

204/09/18إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 32 نعمحسن بن شانة 03382Aمزدوجاغمات

402/09/20إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزايت واكستيت 14 مزدوجتمكرت03442Rحسناء  بحراوي

604/09/18إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزسيدي داود 20 إلتحاق بالزوجحسناء اسوس 03258Rمزدوجأيت فاسكا

104/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزايت سميل 18 مزدوجستي فاطمة03692Mحسناء الدمناتي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوزتولكين 7 مزدوجامغراس03591Cحسناء الكرور

104/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزالمو 28 مزدوجانوكال26914Dحسناء الهيلني

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: الحوزتراست

 السراغنة

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجحسنية ايت الحسن 08794Hمزدوجالشعراء

102/09/21إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاغير 7 إلتحاق بالزوجحفيظة اد ابرايم 03665Hمزدوجوزكيطة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم

أحمد الركيبي

102/09/20إقليم: السمارة 14 إلتحاق بالزوجحكيمة بلخيري 27510B)مزدوجالسمارة )البلدية

406/09/17إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز مركزية تيزغت 38 إلتحاق بالزوجحكيمة سميح 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

1004/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 25 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nحمزة بولغبار

802/09/15إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزامغراس 39 مزدوجسيدي عبد ا غيات03332Wحميد اخيرة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاكرماون

جلل المركزية

502/09/20عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجحنان الحيمر 02825Vمزدوجأولد حسون

804/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزطلزين 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xحنان بويدناين

604/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 22 مزدوجوزكيطة03671Pحنان لزرك

906/09/17إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوز مركزية تيزي 32 إلتحاق بالزوجحنان لشهب 03780Hمزدوجتمصلوحت

1002/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاماريغان 14 مزدوجستي فاطمة03701Xحورية العروسي

402/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 11 مزدوجانوكال03604Sحياة ابو كير

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: الحوزتراست

واعزو المركزية

602/09/21عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجحياة ابومسيك 02749Mمزدوجحربيل

923/01/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزسيدي احمد التومي 49 مزدوجأيت سيدي داود21088Wخالد ازناك

105/09/02إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزسيدي غيات 62 مزدوجسيدي عبد ا غيات03330Uخالد النصافي
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزتكانة

عكيل المركزية

407/09/05عمالة: مراكش 54 مزدوجالوداية02544Pخالد شاطي

217/09/90عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: الحوزتيولي 147 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02500Sخديجة أبو الحارث

602/09/20إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 11 مزدوجستي فاطمة03683Cخديجة البركالي

504/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزلمدينات 28 مزدوجأوريكة03719Sخديجة الجكاني

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: الحوزتانفكيغت

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالهيادنة08957Kخديجة الدفاني

المركب التربوي زرقطن إقليم: الحوزاغبالو_تزارت

)م/ج(

602/09/20إقليم: الحوز 14 مزدوجزرقطن26176Bخديجة الميخ

902/09/20إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 إلتحاق بالزوجخديجة ايت بلعيد 03240Wمزدوجاغمات

102/09/21إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزايت عشا 7 مزدوجتيغدوين03277Lخديجة بوصرحان

702/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاكرماون 7 مزدوجويركان03577Mخديجة تغوني

706/09/00عمالة: مراكشمدرسة ابن الروميإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 133 مزدوجالمنارة )المقاطعة(18302Tخديجة ديدي

عمالة مقاطعات البشيري بنينإقليم: الحوزتيديلي

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجخديجة كريم 01448Y)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

102/09/21إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزانسا 17 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uخربوش سعيد

804/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزالمو 28 مزدوجأوريكة03710Gخولة المللي

904/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزانسا 21 مزدوجويركان03577Mخولة الناصري

602/09/21إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزتغولست 7 إلتحاق بالزوجخولة الودغيري 03332Wمزدوجسيدي عبد ا غيات

302/09/21إقليم: الحوزاماريغانإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجتزارت03436Jدنيا الكرجاوي

323/01/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزاكجكال 33 مزدوجأيت سيدي داود03241Xربيع بنعمر
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

107/09/05إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزمدرسة القيروان 71 إلتحاق بالزوجرجاء بواوضاض 03773Aمزدوجتمصلوحت

1006/09/17إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزويركان 26 مزدوجأسني03499Cرشيد أحبيس

702/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزايت عشا 7 مزدوجالتوامة03461Lرشيد الحوسيني

102/09/21إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجازكور03615Dرشيد المودن

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: الحوزاسكين 177 مزدوجحربيل24232Nرشيد الواح

502/09/21إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأوكايمدن03726Zرشيد ايت المهروج

304/09/19إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزاهريصان 18 مزدوجتمكرت03442Rرشيد ايت بوخريص

102/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاماريغان 11 مزدوجتزارت03432Eرشيد ايت عدي

102/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجويركان03577Mرشيد بابوش

806/09/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوز مركزية تيزغت 45 مزدوجأيت سيدي داود03248Eرشيد بواشتلة

1002/09/20إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزالمو 24 مزدوجتزارت03420Sرشيد بوطالب

1002/09/20إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزاماريغان 11 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hرشيد حماد

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزتافزا

الطلس المركزية

604/09/18عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجرشيدة الدريسي المعروفي 02818Mمزدوجالويدان

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت عشا

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 38 مزدوجالمنابهة02767Gرشيدة الحدي

504/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الحوزاماريغان 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mرشيدة الشرعي

802/09/21إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزاك 7 مزدوجأوكايمدن03726Zرضوان كوط

202/09/20إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 24 مزدوجاغواطيم03749Zزبيدة الرجراجي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوز مركزية اغبالو 18 مزدوجوزكيطة03665Hزكاغ رجاء

1004/09/19إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزطلزين 21 إلتحاق بالزوجزنيكة خديجة 03754Eمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوززرقطن

ادريس المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 26 مزدوجأولد دليم02802Vزهراء الزعدي

502/09/21عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: الحوزستي فاضمة 9 إلتحاق بالزوجزهرة الحمري 26349Pمزدوجحربيل

406/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الحوزتافزا 30 مزدوجبوروس09061Yزوابرا سعاد

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزماووت

الونان المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجزينب التعرمتي علوي 02620Xمزدوجأيت ايمور

102/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجويركان03577Mزينب ايت الزاويت

102/09/21إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزتافكا 17 مزدوجزرقطن03481Hزينب جناح

404/09/12إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزتيزي التحتانية 55 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xساحب نزهة

904/09/18عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: الحوزاكروكا 28 إلتحاق بالزوجسارة رونينبة 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس رجال إقليم: الحوزاماريغان

احمر المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجسارة فرت 02602Cمزدوجاكفاي

704/09/19إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 21 مزدوجوزكيطة03665Hسارة كرد

604/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزلمدينات 28 مزدوجلل تكركوست03660Cسعاد ايت ياسين

702/09/20إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزانفلي 14 إلتحاق بالزوجسعاد بوالعجاج 03754Eمزدوجاغواطيم

202/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hسعاد بوشريح

706/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزتيخفست 35 مزدوجأوريكة03708Eسعاد عبران

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزمركزية تكاديرت

نفيس

906/09/17إقليم: الحوز 42 مزدوجلل تكركوست03657Zسعاد كركاعي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزتلتست 18 مزدوجتيغدوين03272Fسعيد طالبي

304/09/19إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 15 مزدوجتمكرت03440Nسعيدة التابعي

202/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجويركان03581Sسعيدة بوهريم

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزاكرماون

بطوطة المركزية

302/09/21عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجسعيدة وحيدي 02548Uمزدوجالوداية

502/09/20إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزايت واكستيت 15 إلتحاق بالزوجةسفيان  ابرام 03258Rمزدوجأيت فاسكا

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: الحوزبوعويد 26 إلتحاق بالزوجةسفيان أيت لحضار 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: الحوزايت سميل

هريرة

106/09/00إقليم: برشيد 131 مزدوجالدروة )البلدية(27513Eسكينة الخيواخ

204/09/18عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: الحوزكيك 23 إلتحاق بالزوجسكينة السدوق 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

106/09/17عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الحوزاكادير تساوت 24 إلتحاق بالزوجسكينة الكردحي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

502/09/21إقليم: الحوزاكرماونإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجستي فاطمة03698Uسكينة النموس

204/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزاماريغان 28 مزدوجأوريكة03719Sسكينة تروح

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاكجكال

امطاع

904/09/18إقليم: الحوز 19 مزدوجأولد امطاع03651Tسلمى خياط

إقليم: قلعة ثانوية الطلس العداديةإقليم: الحوزتنيسكت

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجزمران26804Jسلمى شطراب

602/09/21إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزانفلي 9 إلتحاق بالزوجسلوى السعيدي 03706Cمزدوجأوريكة

502/09/21إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجازكور03615Dسلوى ايت منصور

206/09/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزايغير-غجدامة 35 إلتحاق بالزوجسلوى ليروسي 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزبلعطار

جلل المركزية

804/09/19عمالة: مراكش 16 إلتحاق بالزوجسلوى ورياش 02825Vمزدوجأولد حسون
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزستي فاضمة 28 إلتحاق بالزوجسميان رجاء 03706Cمزدوجأوريكة

502/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزابن تومرت 7 مزدوجويركان03581Sسمية بويكضارن

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

616/09/95عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوز 96 إلتحاق بالزوجسميرة المنصوري 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/20إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاغير 14 مزدوجويركان03581Sسميرة شراف

113/02/17إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزالصبيطي 22 إلتحاق بالزوجسميرة عنتر 03754Eمزدوجاغواطيم

302/09/21إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 مزدوجتيغدوين03279Nسناء أيت  صالح

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الحوزابن تومرت

وسعيد المركزية

602/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجسناء بوكشت 02751Pمزدوجحربيل

إقليم: قلعة سور العز المركزيةإقليم: الحوزايت بورد

 السراغنة

102/09/20 11 مزدوجسور العز08845Nسناء تفوتبنى

مجموعة مدارس سد 

نفيس

204/09/12إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوز 52 إلتحاق بالزوجسناء مسهلي 27125Hمزدوجتمصلوحت

902/09/09إقليم: الحاجبايت وللإقليم: الحوزاكرفروان 63 مزدوجبطيط04168Eسهام اعويدات

404/09/19إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوززرقطن 31 مزدوجتيغدوين03273Gسوسان عاشر

104/09/18إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزلمدينات 28 مزدوجتيزكين03628Tسومية جباري

506/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزاسني 32 مزدوجتمزوزت03349Pشهيد رشيد

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الحوز مركزية اغبالو 35 مزدوجلبريكيين09294Bشول نجوى

802/09/20إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزالبريزة 11 نعمشيماء الربيب 03379Xمزدوجاغمات

502/09/21إقليم: الحوزاكرماونإقليم: الحوزتنامرت 7 مزدوجستي فاطمة03698Uصابر فرنوس

623/01/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزامخليج 46 مزدوجاغمات03372Pصفاء المعتمد
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

105/09/03إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزمركزية تخربين 135 إلتحاق بالزوجصفية العفريت 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

404/09/18إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزاغرمان 28 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bصلح الدين الهراوي

604/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزإينغد 25 مزدوجوزكيطة03674Tصلح الدين ايت وشن

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزاولماس

البور المركزية

506/09/17عمالة: مراكش 29 مزدوجأولد دليم02780Wصلح الدين ايد بويوردن

114/09/01إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزايكودار 80 نعمصلح صاقل 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

501/01/10عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزكيك 91 إلتحاق بالزوجطلحة زينب 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

302/09/21إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزايت واكستيت 7 إلتحاق بالزوجظافر مونية 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة م عزيز لحبابيإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 167 مزدوجالمنارة )المقاطعة(26728Bعادل أشرف

102/09/21إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتيغدوين03279Nعادل لشكر

404/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزدناسة 25 مزدوجدار جمعة03634Zعبد الله أكزنناي

104/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزتيخفست 25 مزدوجستي فاطمة03692Mعبد الله أيت علي اعمر

116/09/99إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 128 إلتحاق بالزوجةعبد الله الصبهاني 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزانامر

بلهاشمي المركزية

204/09/17عمالة: مراكش 32 مزدوجالمنابهة02762Bعبد الجليل ايت المهروج

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: الحوزاماريغان

 السراغنة

706/09/17 32 مزدوجواركي08825Sعبد الحفيظ فرتات

102/09/20إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزانزال الجبل 9 مزدوجزرقطن03481Hعبد الحكيم الرامي

1004/09/19إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوززرقطن 28 مزدوجتمكرت03442Rعبد الحكيم الزيادي

104/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزطلزين 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xعبد الحكيم كدروز
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

406/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الحوزتافزا 30 مزدوجبوروس09061Yعبد الحميد فرناوي

106/09/17إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 35 مزدوجابادو03418Pعبد الحميد مورو

402/09/21إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجتيغدوين03291Bعبد الحي الطلسي

206/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتالنيف 45 مزدوجتمكرت03442Rعبد الرحمان أيت أمرير

806/09/00إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزبوحدو 99 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xعبد الرحيم إدبنيوس

304/09/19إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 18 مزدوجتيغدوين03272Fعبد الرحيم الرامي

مدرسة ابن عطية إقليم: الحوزاولد يحي

المراكشي

816/09/96عمالة: مراكش 100 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الشرقاوي 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزاهريصان 35 مزدوجتمزوزت03347Mعبد الرحيم الواصي

302/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاسوال 7 مزدوجالتوامة03461Lعبد الرحيم اهروش

1006/09/00إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزم م آيت عابد 137 مزدوجاغواطيم03778Fعبد الرحيم ناجح

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الجوهرة 2إقليم: الحوزتغنبوشت 179 مزدوجتسلطانت27719Dعبد الصمد الصالحي

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزاولد يحي 89 نعمعبد الصمد بالرقاشي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الحوز وحدة ايت الحاج

المركزية

406/09/01عمالة: مراكش 100 إلتحاق بالزوجةعبد الصمد منوسي 02555Bمزدوجتسلطانت

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 113 إلتحاق بالزوجةعبد العالي الجبل 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزالمعمل 100 إلتحاق بالزوجةعبد العالي الكندولي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: الحوزالمسيرة الخضراء

واعزو المركزية

116/09/98عمالة: مراكش 40 نعمعبد العالي قداري 02749Mمزدوجحربيل

502/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزايت واكستيت 14 مزدوجالتوامة03461Lعبد العزيز  بولعراب
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزمركزية تخربين 39 مزدوجتمزوزت03349Pعبد العزيز ايت صالح

204/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزاكجكال 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xعبد العزيز ايت لحسن

206/09/17إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزيابورة 45 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xعبد الغني قمري

806/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزتريخت 32 مزدوجتمزوزت03347Mعبد الفتاح اكناو

202/09/20إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزايت عشا 14 مزدوجاكرفروان03365Gعبد الفتاح الصالح

202/09/21إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجستي فاطمة03699Vعبد اللطيف أموسى

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوز مركزية تمكرت 30 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ايت بن اجة 03254Lمزدوجأيت فاسكا

202/09/21إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجأيت حمو09305Nعبد اللطيف بنزباير

 مجموعة  مدارس سد إقليم: الحوزتنامرت

مولي يوسف

402/09/21إقليم: الحوز 7 مزدوجأيت عادل03389Hعبد اللطيف بوزيد

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الحوزالناقوش

المركزية

516/09/96عمالة: مراكش 108 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ثوري 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزازميم

بلهاشمي المركزية

1101/01/17عمالة: مراكش 25 مزدوجالمنابهة02762Bعبد اللطيف زوتين

902/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزابن تومرت 17 مزدوجالتوامة03461Lعبد ا بن اخليفة

1006/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزويركان 39 مزدوجاغمات03386Eعبد ا بولعصافر

إقليم: قلعة اولد ابا احماد المركزيةإقليم: الحوزانزال الجبل

 السراغنة

123/01/17 43 مزدوجأولد زراد08961Pعبد المالك محسن

407/09/04إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزالسرايري 79 مزدوجسيدي عبد ا غيات03327Rعبد المجيد اكطيطي

206/09/00إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزالصداقة 104 مزدوجأوريكة03706Cعبد المجيد الوهابي

402/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 مزدوجالتوامة03461Lعبد الواحد ازناك
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاك 7 مزدوجالتوامة03461Lعبد الواحد بن دبان

802/09/21إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجتيغدوين03277Lعبد الواحد وزينب

102/09/21إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجازكور03615Dعبد الوافي جعكيك

605/09/03إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوزالبريزة 93 إلتحاق بالزوجةعبد الوهاب اسافار 27125Hمزدوجتمصلوحت

1006/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 33 نعمعبد الوهاب الكاسمي 03496Zمزدوجأسني

106/09/00إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: الحوزلعوينة 55 مزدوجسيدي عبد ا غيات03327Rعبدالسلم أخياض

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوز مركزية تمكرت

البتدائية

102/09/16إقليم: الحوز 32 إلتحاق بالزوجةعبداللطيف موفتي 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

715/02/08إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزوزكيطة 73 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fعجاجة عبد الرحيم

101/01/10إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوزالخروع 60 إلتحاق بالزوجةعز الدين شليحة 03773Aمزدوجتمصلوحت

323/01/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزتمغزدان 51 مزدوجتمزوزت03349Pعزيز الحربالي

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kعفاف أغجدامي

104/09/19إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتمغزدان 28 مزدوجالتوامة03457Gعمر الزات

802/09/20إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزتريخت 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bعمر بوفوس

206/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزاكدوركيك 32 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bعمر دحان

302/09/21إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزاك 7 مزدوجوزكيطة03674Tعمر زعير

504/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزستي فاضمة 28 مزدوجأوريكة03719Sغزلن احمي

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

1002/09/20إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 14 إلتحاق بالزوجغيثة الكبيري 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

218/09/85عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزالولجة 167 إلتحاق بالزوجةفؤاد محرشان 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

902/09/15إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزلعوينة 40 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xفاطمة  برنوسي

706/09/17إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزاجيكن 42 مزدوجالجعيدات09156Bفاطمة أيت الحناف

504/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 28 مزدوجأولد امطاع03652Uفاطمة الرواني

604/09/19إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 26 مزدوجأمزميز )البلدية(03596Hفاطمة الزهراء أخيام

مجموعة مدارس أبي إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

السباع المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء التكاني 02532Bمزدوجالوداية

406/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزازميم 39 مزدوجأيت سيدي داود03241Xفاطمة الزهراء العنقاوي

902/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز مركزية امسلن 14 مزدوجستي فاطمة03679Yفاطمة الزهراء بلحبيب

604/09/18إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 38 مزدوجالجعيدات09156Bفاطمة الزهراء بومهدي

502/09/21إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاوكايمدن 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حاتمي 03744Uمزدوجاغواطيم

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

1005/09/08إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز 50 نعمفاطمة الزهراء ربال 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

1002/09/21إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 مزدوجأوكايمدن03726Zفاطمة الزهراء صرصاري

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزاكدوركيك

المركزية

404/09/12عمالة: مراكش 55 مزدوجأولد حسون02822Sفاطمة العوطار

101/01/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 32 مزدوجأيت سيدي داود03241Xفاطمة الهازي

104/09/18إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاغرمان 28 إلتحاق بالزوجفاطمة امسافر 03754Eمزدوجاغواطيم

804/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزاسكين 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nفاطمة ايت ارمضا

204/09/18إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: الحوزواوسفت 22 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت بن وسعدان 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية
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302/09/21إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزتغولست 7 مزدوجأسني03504Hفاطمة بوتاي

إقليم: فحص - م/م أنوينويش البتدائيةإقليم: الحوزالمرجة

انجرة

123/01/17 43 إلتحاق بالزوجفاطمة رحلن 15297Bمزدوجالبحراويين

702/09/21إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزانزال الجبل 8 إلتحاق بالزوجفاطمة سلمة 03754Eمزدوجاغواطيم

102/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاك 7 مزدوجويركان03581Sفاطمة عيوش

902/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاكرماون 7 مزدوجويركان03581Sفاطمة غين

104/09/19إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزانفلي 18 إلتحاق بالزوجفاطمة نيت همو 03713Kمزدوجأوريكة

المركب التربوي إقليم: الحوز مركزية امسلن

تامنصورت - ابتدائي -

402/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجفتيحة أيت تضروخت 26654Wمزدوجحربيل

102/09/20عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 11 إلتحاق بالزوجفدوة انفلس 25427Mمزدوجسيدي الزوين

504/09/19إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزايغير-غجدامة 31 مزدوجأوريكة03708Eفراح ايت تيزي

816/09/99عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الحوزمولي جعفر 96 إلتحاق بالزوجفرح الشرقاوي كمال 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

704/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزاكرماون 28 مزدوجأوريكة03719Sفرح بنشهيبة

605/09/11إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزامخليج 52 مزدوجاغواطيم03778Fفهري مصطفى

906/09/17إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزدرب الشمس 32 إلتحاق بالزوجفوزية الحمري 03774Bمزدوجتمصلوحت

304/09/19إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزابن تومرت 21 مزدوجوزكيطة03671Pفيصل بوعبريق

102/09/21إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: الحوزامزوزيت 17 مزدوجادويران03142Pقاطمة اسكراوي

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08923Yكريمة أيت الحمادي

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزامخليج

المركزية

825/09/17عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجكريمة الزويني 02558Eمزدوجتسلطانت
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106/09/01إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوز مركزية الرحى 83 إلتحاق بالزوجكريمة شفيري 27125Hمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس سيد إقليم: الحوزعين الجديد

الشيخ المركزية

906/09/00عمالة: مراكش 74 إلتحاق بالزوجةكمال أعراب 02523Sمزدوجالسويهلة

404/09/18إقليم: الحوزايت اعلي اوحموإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 22 إلتحاق بالزوجةكمال احيار 03265Yمزدوجأيت فاسكا

616/09/96إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزابت مولي علي 111 مزدوجأيت سيدي داود03246Cكمال حمامصي

402/09/21إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزتولكين 17 مزدوجدار جمعة03638Dكوثر بشكاتة

502/09/21إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزتانفكيغت 7 مزدوجأسني03504Hكوثر عرن

204/09/18إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 22 إلتحاق بالزوجلبنى بن لقطيب 03774Bمزدوجتمصلوحت

601/01/17إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزلمحلت 24 إلتحاق بالزوجةلحسن أحليف 03774Bمزدوجتمصلوحت

902/09/20إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزاماريغان 14 إلتحاق بالزوجةلحسن ايت أحمد 03259Sمزدوجأيت فاسكا

302/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزطرورد 11 مزدوجمولي ابراهيم03757Hلحسن بو الصابون

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزاغير

نفيس

202/09/21إقليم: الحوز 8 إلتحاق بالزوجلطيفة ابوكير 03657Zمزدوجلل تكركوست

704/09/19إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزاملوكي 24 إلتحاق بالزوجلطيفة ايت بنعزوز 03240Wمزدوجاغمات

702/09/20إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 مزدوجستي فاطمة03679Yلطيفة وقار

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوز مركزية تمكرت

المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02794Lلعزيزة الصبري

904/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزمركزية امليل 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nلعشير نجوى

206/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الحوزازميم 39 مزدوجالجعيدات09163Jلكويربي  مروة

423/01/17إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزوزكيطة 40 إلتحاق بالزوجلمياء سيافي 03778Fمزدوجاغواطيم
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أبي إقليم: الحوز مركزية الرحى

السباع المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 68 إلتحاق بالزوجليلى ألواح 02532Bمزدوجالوداية

502/09/21إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوز مركزية امسلن 17 مزدوجامغراس03587Yليلى ازريب

406/09/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: الحوزماووت 26 إلتحاق بالزوجليلى اسالم 03898Lمزدوجواد الجديدة

402/09/21إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 إلتحاق بالزوجماجدة احسو 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمةإقليم: الحوز 21 إلتحاق بالزوجماجدة الضاوي 13763Jمزدوجسيدي شيكر

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

904/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز 19 مزدوجستي فاطمة03679Yمحجوبة بشاري

725/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزطرورد 29 مزدوجأوريكة03719Sم  أيت موليد

306/09/17إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزمركزية امليل 17 مزدوجمولي ابراهيم03757Hم ادريسي

402/09/21إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزتافكا 17 مزدوجأوكايمدن03726Zم اسكين

1004/09/19إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزايغير-غجدامة 31 مزدوجتزارت03420Sم البندوري

102/09/20إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزاك 14 مزدوجاكرفروان03371Nم الجلوي

116/09/94إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوززطولة 189 مزدوجسيدي عبد ا غيات03326Pم الحيان

227/01/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الحوزبوحدو 30 مزدوجزاوية بن احميدة10113Sم الخضراوي

119/09/02عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزلرجام 110 إلتحاق بالزوجةم الزيادي 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

902/09/20إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزستي فاضمة 11 مزدوجتيغدوين03291Bم الشتوكي

702/09/21إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجصخور الرحامنة09240Tم العبدي

123/01/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزامغراس 27 مزدوجأوريكة03710Gم الفلحي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزسبت اكرفروان 32 مزدوجتمزوزت03347Mم الكومي

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزامسكر

عكيل المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجةم المودن 02544Pمزدوجالوداية

702/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزاغيل 14 مزدوجامغراس03587Yم الهرم

102/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجويركان03577Mم امين الزروالي

602/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزايت عشا 14 مزدوجتزارت03432Eم انميري

604/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزانسا 25 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bم اهروي

104/09/19إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: الحوزتغدوين 28 مزدوجابادو03415Lم ايت السيد امحند

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزالصداقة

نفيس

102/09/15إقليم: الحوز 32 مزدوجلل تكركوست03657Zم جواد كناني

704/09/18إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزاغرمان 38 مزدوجأوريكة25679Lم خليل الفتحي العلوي

102/09/21إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجستي فاطمة03699Vم فريس

مركزية اولد ناصر - إقليم: الحوزاك

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08923Yم لعمور

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة الجاحظإقليم: الحوزدناسة 187 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02493Jم مومن

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزايكودار 66 نعممديش سعيدة 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزاجوكاك

المركزية

402/09/21عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجةمروان عائلي 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتاركة

جلل المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجمروى تكار 02825Vمزدوجأولد حسون

104/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الحوزمركزية اماسين 21 إلتحاق بالزوجمريم  ملطوفي 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

702/09/21إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 17 مزدوجتمكرت03440Nمريم الباينة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزاكرماون 28 مزدوجأوريكة03708Eمريم الحربيشي

506/09/17إقليم: القنيطرةاولد احمودو )م/ج(إقليم: الحوزتغنبوشت 32 إلتحاق بالزوجمريم الداودي 10927Bمزدوجعامر السفلية

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزعين الجديد

المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجمريم الفاهيري 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزايت عشا

عكيل المركزية

902/09/21عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجمريم بحا 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزانفلي

المركزية

402/09/20عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجمريم بوفريوة 02755Uمزدوجحربيل

704/09/18إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزازميم 28 إلتحاق بالزوجمريم بوهلل 03774Bمزدوجتمصلوحت

402/09/21إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاغير 7 مزدوجأسني03501Eمريم بوييسك

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزدار الجامع

المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجمريم حرفاوي 22135Jمزدوجحربيل

306/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتغدوين 32 مزدوجاغواطيم03749Zمريم شيوا

مجموعة مدارس سد إقليم: الحوزتيخفست

نفيس

306/09/17إقليم: الحوز 35 مزدوجلل تكركوست03657Zمريم كامل

202/09/20إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاكرماون 14 مزدوجتزارت03432Eمريم لطفي

204/09/18إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: الحوزاغرمان 28 إلتحاق بالزوجمريم مروة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

802/09/20إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزانزال الجبل 14 إلتحاق بالزوجمريم نضين 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

702/09/16إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزتغدوين 46 مزدوجأيت سيدي داود03241Xمصطفى الدريسي

204/09/19إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزمولي ابراهيم 15 إلتحاق بالزوجةمصطفى البدراوي 03718Rمزدوجأوريكة

806/09/17إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: الحوزبوحدو 26 إلتحاق بالزوجةمصطفى العلمي 12954Eمزدوجواكليم

423/01/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزاكروكا 39 مزدوجاغمات03372Pمعاد بلوي
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مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوزاكجكال

المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02794Lمليكة أبودرار

723/01/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزتلتست 43 مزدوجتيغدوين03273Gمليكة الناصري

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج

عثمان المركزية

1004/09/19عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجمليكة بنعويدة 02552Yمزدوجالوداية

204/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتافكا 28 مزدوجاغواطيم03749Zمليكة بو طالب

107/09/05إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوزاكادير تساوت 51 إلتحاق بالزوجةمنصوري سفيان 27125Hمزدوجتمصلوحت

805/09/11إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزامخليج 47 مزدوجاغواطيم03754Eمنى الطغراء

302/09/20إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزتاركة 14 مزدوجوزكيطة03671Pمنى ايت وحمان

504/09/18إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 28 إلتحاق بالزوجمنى بوهللي 03774Bمزدوجتمصلوحت

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: الحوزتكوتار

 - تمارة

416/09/99 76 مزدوجعين العودة )البلدية(27584Gموحى أهضوش

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزالخروع

المركزية

116/09/89عمالة: مراكش 201 مزدوجتسلطانت02564Lمولي جعفر الكاملي

مجموعة مدارس إقليم: الحوزتيخفست

السويهلة المركزية

506/09/17عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجمونية الزهيري 02520Nمزدوجالسويهلة

204/09/18إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزالمرجة 22 إلتحاق بالزوجميسور أميمة 03332Wمزدوجسيدي عبد ا غيات

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: الحوزتازارت

 السراغنة

123/01/17 39 مزدوجالدشرة09017Aمينة  الدريسي

102/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزطرورد 11 مزدوجويركان03577Mمينة أشهري

404/09/19إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزايغير-غجدامة 21 إلتحاق بالزوجمينة الطالبي 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

عمالة مقاطعات عين أحمد الراشديإقليم: الحوزالصبيطي

السبع الحي الم

402/09/14 35 إلتحاق بالزوجمينة تعديت 01611A عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزانفلي 9 إلتحاق بالزوجمينة سكيتو 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات
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206/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: الحوزالصداقة 18 مزدوجامزوضة03159Hناجي العالية

804/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزتغولست 28 مزدوجأوريكة03710Gنادية أومغار

623/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الحوزتزكين 30 إلتحاق بالزوجنادية ادار 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

702/09/21إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوز مركزية امسلن 10 إلتحاق بالزوجنادية ادريوش 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

مجموعة مدارس دوار إقليم: الحوزاكدوركيك

الجامع المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 29 مزدوجأولد دليم02795Mنادية المديشي

مجموعة مدارس إقليم: الحوزايت سميل

السويهلة المركزية

1005/09/11عمالة: مراكش 61 إلتحاق بالزوجنادية امزيان 02520Nمزدوجالسويهلة

904/09/19إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 15 مزدوجتمكرت03442Rنادية ايت عبد المالك

405/09/11عمالة: مراكش مدرسة تكانةإقليم: الحوزابن حبوس 44 إلتحاق بالزوجنادية ايت مالك 19832Fمزدوجتسلطانت

102/09/21إقليم: الحوزتراستإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجأيت عادل03390Jناصر مور

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08909Hنجوى اعميرة

702/09/10عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزابت مولي علي 44 إلتحاق بالزوجنرجيس مؤمن 02748Lمزدوجحربيل

مدرسة المقاوم م إقليم: الحوزتصورت 1

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

623/01/17 30 إلتحاق بالزوجنزهة بوليقين 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

404/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانسا 21 مزدوجاكرفروان03365Gنشيط لبنى

مدرسة مولي علي إقليم: الحوزسيدي احمد التومي

الشريف

125/09/17عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجنضيرة أيت القاضي 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

المركب التربوي زرقطن 

)م/ج(

 مركزية عبد الخالق إقليم: الحوز

الطريس

102/09/20إقليم: برشيد 11 إلتحاق بالزوجنظيرة الغاشي 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

104/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزانامر 35 مزدوجأيت سيدي داود03241Xنعيمة إدبرايم

104/09/19إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزويركان 18 إلتحاق بالزوجنعيمة الخباز 03382Aمزدوجاغمات
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أيت إقليم: الحوزامخليج

كوفي المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 33 إلتحاق بالزوجنعيمة الخفيري 02527Wمزدوجالسويهلة

306/09/17إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزتالبنين 23 إلتحاق بالزوجنعيمة الهنتيفي 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوززرقطن

دليم المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 35 مزدوجأولد دليم02776Sنعيمة لحسين

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: الحوزايكودار

وتنان

416/09/99 44 إلتحاق بالزوجنفيسة عزيز 26998Vمزدوجالدراركة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت قدور

بنرحمون المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجنهال باتي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

1004/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزتاركة 21 مزدوجالجعافرة09179Bنهيلة دحاني

مجموعة مدارس تامسنة إقليم: الحوزمولي جعفر

المركزية

607/09/05عمالة: مراكش 57 إلتحاق بالزوجنوال حضيري 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

402/09/21إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزاسلون 7 مزدوجاكرفروان03371Nنور الدين البوعويدي

202/09/20إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزتاركة 14 مزدوجاكرفروان03360Bنور الدين ايت الهري

104/09/19إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: الحوزاسوال 31 مزدوجلمزوضية02882Gنور الدين بنهمو

516/09/94عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الحوزالشهيد م الزرقطوني 60 نعمنور الدين لعروسي 02714Z سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أيت إقليم: الحوزالخروع

كوفي المركزية

302/09/15عمالة: مراكش 37 إلتحاق بالزوجنورة الطرشاوي 02527Wمزدوجالسويهلة

121/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزازميم 23 إلتحاق بالزوجهاجر المتقي 03706Cمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: الحوزسيدي بدهاج

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجهاجر عوينتي 02599Zمزدوجاكفاي

702/09/21إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 مزدوجمولي ابراهيم03757Hهجر املول

مجموعة مدارس ابن إقليم: الحوزالصبيطي

بطوطة المركزية

704/09/19عمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجهجر مطيوط 02548Uمزدوجالوداية

902/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hهدى الحجراوي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

107/09/05عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: الحوزعين الجديد 56 إلتحاق بالزوجهدى الزينبي 01054V يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الحوزبلعطار 197 مزدوجالمنارة )المقاطعة(21477Uهشام التيازي

830/09/02إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الحوزايت بوالنيت 31 مزدوجشتوكة08173Hهشام تويب

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08812Cهمصة مريم

206/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الحوزازميم 32 مزدوجالجعيدات09163Jهند الهام

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: الحوز مركزية الرحى 141 مزدوججليز )المقاطعة(02462Aهند بوفوس

606/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزاسني 26 نعموجدان بطراح 03379Xمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: الحوزوزكيطة 26 إلتحاق بالزوجوداد السراجي 07167Pمزدوجانزو

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 23 إلتحاق بالزوجوداد المساوي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

502/09/21إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزاغير 17 مزدوجمولي ابراهيم03757Hوردة الصالحي

804/09/19إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزالمو 31 مزدوجأوريكة03708Eوصال الداكي

204/09/18إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوززرقطن 28 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uوصال الزعدي

عمالة مقاطعات سكينة بنت الحسينإقليم: الحوزاجيكن

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 22 إلتحاق بالزوجوفاء ازويزي 01443T)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

102/09/21إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: الحوزاغيل 7 مزدوجانوكال03609Xوفاء الباز

مدرسة عمر بن الخطاب إقليم: الحوزايت قدور

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 15 إلتحاق بالزوجوفاء بطاطة 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس سد 

نفيس

1004/09/12إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوز 50 إلتحاق بالزوجوفاء طعواش 03770Xمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: الحوزانفلي

واعزو المركزية

902/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجوفاء لحرور 02749Mمزدوجحربيل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الحوزتغولست

المركزية

1004/09/19عمالة: مراكش 31 مزدوجالمنابهة02760Zولد الشلحة جيهان

204/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزوانسكرا 28 مزدوجمولي ابراهيم03238Uوليما سارة

1002/09/14إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاجيكن 47 مزدوجاغواطيم03754Eياسمين فيتاح

104/09/19إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزتازارت 18 إلتحاق بالزوجةياسين ادغوغي 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

902/09/20إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزسيدي فارس 9 مزدوجالتوامة03461Lياسين الناصري

123/01/17إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزسيدي داود 27 إلتحاق بالزوجةياسين بوصرحان 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

402/09/20إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزاغير 14 مزدوجمولي ابراهيم03757Hياسين دريسي

1004/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزالمو 18 مزدوجويركان03577Mياسين عمروان

704/09/18إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزتمكوست 26 إلتحاق بالزوجةياسين كرتني 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: الحوزاسلون

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجواركي08827Uياسين وداد

202/09/14إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزتيديلي 35 إلتحاق بالزوجةيوسف   مغاري 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

204/09/18إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزطرورد 23 مزدوجمولي ابراهيم03757Hيوسف آيت الحاج مسعود

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزامكدال

المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجةيوسف ادلمين 02755Uمزدوجحربيل

102/09/21إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: الحوزاك 7 مزدوجابادو03418Pيوسف اعلي

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزتمكوست 32 مزدوجتمزوزت03347Mيوسف النميري

104/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزاولماس 32 مزدوجأوريكة03708Eيوسف الوشكي

504/09/19إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 21 مزدوجتيدلي مسفيوة03323Lيوسف بوركعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركب التربوي زرقطن 

)م/ج(

623/01/17إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: الحوز 34 إلتحاق بالزوجةيوسف بوعلي 13171Rمزدوجادلسان

701/01/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزاجوكاك 28 مزدوجأوريكة03708Eيوسف نابري

104/09/18إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزتمكوست 35 مزدوجتمزوزت03347Mيونس الركيبي

102/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزالمكيات 7 مزدوجويركان03581Sيونس الهطار

102/09/21إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتنيسكت 7 مزدوجويركان03581Sيونس باسين

1002/09/15إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: الحوزاسني 43 المازيغيةأزيلل )البلدية(06849Uزالوق حسن

102/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوة الدميسات 11 إلتحاق بالزوج حسناء لبيهي 03172Xمزدوجامزوضة

106/09/01إقليم: شيشاوةزاوية اتيقيإقليم: شيشاوةإغرمان 83 مزدوجأيت حدو يوسف03032V م الحوض

إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان

 السراغنة

102/09/21 17 MERIAM LAKHYAL08809Zمزدوجفرايطة

706/09/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: شيشاوةايت احساين 45 مزدوجأيت سيدي داود03248Eأحمد بنلمودن

202/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wأحمو م

102/09/21إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 مزدوجاسيف المال03187Nأسماء ايت لمسافر

214/09/01عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 151 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25029Eإسماعيل أنزيض

502/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 24 مزدوجتيغدوين03279Nإكرام النوحي

الحمادنة الحويطة إقليم: شيشاوةأمدلن

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجالصهريج08839Gإكرام الهاتوس

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: شيشاوةاولد بيبو 20 إلتحاق بالزوجةأكوشام لحسن 25427Mمزدوجسيدي الزوين

202/09/20إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتبت 11 مزدوجواد البور02976Jإلهام خالف

535



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةأدار-بوابوض

العياشي المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 45 مزدوجالمنابهة02767Gأمينة الفاضلي

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: شيشاوةتكموت

بنت عمر

704/09/18إقليم: طانطان 25 إلتحاق بالزوجأمينة زينب 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

702/09/21إقليم: الحوزتغدوينإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 17 مزدوجتيغدوين03272Fأمينة لعديدي

1002/09/21إقليم: الحوزاغبالو_تزارتإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجتزارت03431Dأنس العيادي

606/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةلغساسلة 26 مزدوجأيت هادي02850Xأنوار حربو

102/09/21إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجارحالن02982Rإيمان ادهمواحيا

302/09/20إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةالوجدان 14 مزدوجاسيف المال03187Nإيمان بودينة

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية

 السراغنة

702/09/21 7 مزدوجسيدي موسى09023Gإيمان دحو

102/09/21إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02905Gأيوب أزدي

102/09/21إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجاداسيل03192Uأيوب رشيدي

402/09/20إقليم: الحوزاكروكاإقليم: شيشاوةبوامسا 11 مزدوجاكرفروان03371Nابتسام ايت ابرايم

106/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةتماروت 35 مزدوجسيدي المختار02926Eابتسام حضري

902/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: شيشاوةتكنكمت 17 مزدوججدور13694Jابتسام غاندي

إقليم: قلعة  اولد معزوز المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08911Kابتسام لعناد

423/01/17إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: شيشاوةالرحيلت 49 مزدوجلمزوضية02841Mابراهيم ادعلي

502/09/21إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةانزيك 17 مزدوجامزوضة03174Zابراهيم الطاهري

104/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 15 مزدوجاسيف المال03181Gابراهيم العادة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةبن الدكالي

 السراغنة

104/09/18 28 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jابراهيم الوهابي

402/09/21إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجستي فاطمة03683Cابراهيم رشيد

106/09/17إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةازنادة 15 مزدوجبوعبوط03065Fاجميعة الدريسي

102/09/21إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجتمزكدوين03002Mاحمد  المنصوري

إقليم: قلعة اولد الحداد المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجالصهريج08842Kاحمد صبري

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: شيشاوةأكني أحندير

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 31 مزدوجأولد دليم02806Zاحمني مريم

106/09/17إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 35 إلتحاق بالزوجادروج مينة 02842Nمزدوجسيدي المختار

1002/09/21إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجلل عزيزة03035Yادريس ايت احدوش

302/09/21إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةأسايس 7 مزدوجدار جمعة03638Dادريس بنهرى

مجموعة مدارس باب إقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

الطلس المركزية

112/12/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجةادريس حمامصي 02818Mمزدوجالويدان

204/09/19إقليم: شيشاوةإحرضاننإقليم: شيشاوةايت  شعيب 18 مزدوجتمزكدوين20438Pاربعي مبارك

702/09/21إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 مزدوجاداسيل03192Uازداغ مريم

504/09/19إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةفيللة 15 مزدوجكماسة03107Bاسامة بكريش

802/09/21إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 إلتحاق بالزوجاسكيرو مرية 13937Yمزدوجلمعاشات

702/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 17 مزدوجراس العين13745Pاسماء المصلوحي

502/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wاسماعيل ازكري

204/09/18إقليم: الحوزاسكينإقليم: شيشاوةوارمس 28 مزدوجأوريكة03710Gاسماعيل المسكين
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

923/01/17إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: شيشاوةالرحيلت 39 مزدوجلمزوضية02841Mاسماعيل حافل

702/09/21إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجاولد مومنة02908Kاسماعيل حفيظي

502/09/20إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: شيشاوةتنسماخت 14 إلتحاق بالزوجةاسماعيل سريدي 13610Tمزدوجلمراسلة

204/09/18إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 25 مزدوجلمزوضية02868Sاسماعيل سلمات

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 32 مزدوجرأس عين الرحامنة09171Tاسماعيل مقتطف

302/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجامزوضة03172Xاسماعيل وسعدن

504/09/19إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةانزيك 21 مزدوجاولد مومنة02904Fاعليا خديجة

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08808Yاقبال لعريني

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 إلتحاق بالزوجةاقدارن م 13716Hمزدوججنان بويه

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةأكدال

عكيل المركزية

402/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجاكرام انكيدي 02544Pمزدوجالوداية

202/09/21إقليم: الحوزاكروكاإقليم: شيشاوةتجكالت 17 مزدوجاكرفروان03371Nاكرام طبجي

204/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: شيشاوةأفتاس 38 مزدوجتيدلي مسفيوة03314Bالسماعيلي رشيدة

904/09/18عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: شيشاوةتلمنزو 22 إلتحاق بالزوجةالحبيب توريرت 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: شيشاوةإحرضاننإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجتمزكدوين20438Pالحسان بوعلي

113/02/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةامين آغز 53 مزدوجنفيفة02967Zالحسن ايت موس

202/09/21إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجاسيف المال03181Gالحسن شاكر

102/09/21إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجاسيف المال03181Gالحسين اد سعيد أبل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: شيشاوةايت لحسنإقليم: شيشاوةاماسين 11 مزدوجسيدي غانم03019Fالحسين التهامي

202/09/21إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجايمي نتليت10281Zالحسين الغازي

202/09/20إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: شيشاوةتزدرة 12 إلتحاق بالزوجةالحسين جوائد 10601Xمزدوجافركات

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شيشاوةألتاس

باها

702/09/20 11 إلتحاق بالزوجةالحسين ناصر 05134Eمزدوجواد الصفا

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةتلمنزو

عثمان المركزية

607/09/05عمالة: مراكش 93 مزدوجالوداية02552Yالراضي  هدى

102/09/20إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 مزدوجامزوضة03172Xالرزيكي كريم

404/09/19إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةأمكضران 31 مزدوجاغواطيم03749Zالزاهية الحمداوي

1002/09/21إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 17 مزدوجاتوابت13946Hالزوهرة خوصي

206/09/17عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: شيشاوةبوزوكة 35 إلتحاق بالزوجالسعدية الحسيني 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: قلعة لمزم المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

602/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08872Tالسعيد الدهبي

606/09/17إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: شيشاوةأفتاس 25 مزدوجلمصابح13666Dالسكراتي محسن

406/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةلبراج 39 مزدوجأهديل02895Wالسكوري م

904/09/18إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: شيشاوةالحمري 29 إلتحاق بالزوجالعازم كوثر 08252Uمزدوجسيدي عابد

801/01/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالخرشي 46 مزدوجأيت هادي02850Xالعبيد ادريس

102/09/21إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجتاولوكلت03098Sالعربي الجوهر

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: شيشاوةلمحدجات

ابي طالب

1102/09/21إقليم: برشيد 7 إلتحاق بالزوجالفللي فتيحة 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية

704/09/19إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: شيشاوةبلحول 28 مزدوجالجبيلت09083Xالقسمي أزهار
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةتزكي 17 مزدوجاتوابت13946Hالمصطفى اصفير

204/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةانزيك 21 مزدوجامزوضة03159Hالمغيط وفاء

302/09/20إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةايت  محند 14 مزدوجادويران03142Pالمناني نعيمة

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: شيشاوةإغرمان 14 مزدوججدور13697Mالمهدي شرادي

102/09/20إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنلفت 11 مزدوجاولد مومنة02913Rالمهدي لمخزني

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08808Yالنائم اسماء

102/09/20إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: شيشاوةونشكرير 14 مزدوجسيدي اسحاق10074Zالنميلي سفيان

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير

 السراغنة

602/09/20 24 مزدوجأولد عراض08786Zالهام العمراني

402/09/21إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 مزدوجالسعيدات02947Cالوافي كنزة

306/09/17إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةتزدرة 39 مزدوجافل يسن02992Bامبارك بوريك

116/09/99إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةالصفية 173 مزدوجسيدي المختار02842Nامجيد بن لعكيد

102/09/20إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةالنبوغ 11 مزدوجكماسة03110Eاميمة ابو يعقوب

1202/09/20إقليم: الحوزطلزينإقليم: شيشاوةتجكالت 24 مزدوجتيغدوين03279Nاميمة جريف

102/09/20إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 مزدوجامزوضة03169Uاميمة مبشور

107/09/05إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: شيشاوةالجعارنة 83 مزدوجسيدي عبد ا غيات03327Rامين القنتي

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: شيشاوةايت احساين 29 مزدوجرأس عين الرحامنة09171Tامينة محريم

202/09/21إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجالزاوية النحلية03156Eانس الحوس

540



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
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102/09/21إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 7 مزدوجالزاوية النحلية03154Cانضام لحسن

إقليم: قلعة اولد الحداد المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجالصهريج08842Kانوار البيضاء

مجموعة مدارس واد إقليم: شيشاوةأسراتو

الحجر المركزية

702/09/10عمالة: مراكش 70 مزدوجأولد حسون02819Nاوتليليت عبد الحكيم

402/09/21إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجامزوضة03159Hاوزيد نسيمة

مجموعة مدارس رجال إقليم: شيشاوةايت لحسن

احمر المركزية

904/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجايت الخليفت دليلة 02602Cمزدوجاكفاي

405/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: شيشاوةالترميدي 37 إلتحاق بالزوجايت المقدم حكيمة 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

704/09/19إقليم: الحوزتالبنينإقليم: شيشاوةأفتاس 31 مزدوجتيدلي مسفيوة03311Yايت بن منانة كوثر

عمالة مقاطعة الحي ابن حمديسإقليم: شيشاوةالبرج المركزية

الحسني

304/09/18 29 إلتحاق بالزوجايمان الزار 18145X الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتزومطان 22 إلتحاق بالزوجايمان موما 02967Zمزدوجنفيفة

202/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةإغرمان 11 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kايوب ابوعلي

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زيادإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجايدا وكازو10344Tايوب المومن

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08909Hايوب باجدي

402/09/21إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجستي فاطمة03683Cايوب عشاق

804/09/18إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: شيشاوةدوار  احمر 38 مزدوجالتوامة03457Gباري م

110/09/18إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتماروت 28 مزدوجأيت هادي02850Xبديعة ادمبارك

مجموعة مدارس السيفر إقليم: شيشاوةأداسيل

المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجبديعة ازويزي 02755Uمزدوجحربيل

904/09/18إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: شيشاوةاولد عزوز 28 إلتحاق بالزوجبديعة غانم 13845Yمزدوجأيير
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس القاضي إقليم: شيشاوة ادويران

عياض مركزية اربعاء ايت 

102/09/14إقليم: سيدي افني 17 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16789Yبسكو براهيم

502/09/21إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجسيدي عبد  ا09196Vبشرى ابحري

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةبوامسا

امطاع

802/09/20إقليم: الحوز 24 مزدوجأولد امطاع03651Tبشرى الروادحة

1002/09/21إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: شيشاوةأفتاس 9 إلتحاق بالزوجبشرى بوهية 13937Yمزدوجلمعاشات

323/01/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 34 إلتحاق بالزوجبطلجان سعيدة 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالحمري

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 38 مزدوجالمنابهة02767Gبلوي أسماء

107/09/04إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: شيشاوةالحكات 97 إلتحاق بالزوجبنحمادي زينب 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

704/09/19إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: شيشاوةبلحول 28 مزدوجالجبيلت09083Xبهيجة الزيتوني

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: شيشاوةأسايس

 السراغنة

102/09/21 17 سيدي عيسى بن 08886Hبهيجة العسيري

سليمان

مزدوج

106/09/17إقليم: شيشاوةأسايسإقليم: شيشاوةكماسة 36 مزدوجاداسيل03204Gبوبكر المعبدي

114/09/01إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةبولعوان 155 مزدوجامنتانوت )البلدية(02960Sبوحسين شيبوب

102/09/20إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 14 مزدوجالزاوية النحلية03154Cبوشرة الخوات

202/09/21إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةأيت عل 7 إلتحاق بالزوجبوشرة السعيدي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

المدرسة البتدائية 20 إقليم: شيشاوةتخربين

غشت

102/09/21إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجبوشرة صدقي 26041E)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/21إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 17 مزدوجالجعافرة09178Aبوشرة لفريد

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: شيشاوةتنامرت 6 مزدوججنان بويه13720Mبوشعيب تاشفين

116/09/98إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالنزالة 177 مزدوجشيشاوة )البلدية(03208Lبوغوليد الحسين
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية سيدي 

المختار

104/09/18إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: شيشاوة 27 إلتحاق بالزوجبولزمين فاطمة 26114J سيدي حجاج واد

حصار

مزدوج

404/09/19إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةبن الدكالي 25 مزدوجمجاط03121Sبولهنا حسناء

604/09/18إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةتكماط 38 مزدوجامزوضة03174Zبونيت الحسين

102/09/21إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجامزوضة03173Yتوفيق الشدادي

906/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةبوعنكة 45 مزدوجأهديل02888Nتوفيق عبد الكريم

704/09/18إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالصفية 32 مزدوجأيت هادي02847Uثورية زرزوف

102/09/21إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةتكموت 7 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dجمال الحبيشي

102/09/21إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجسيدي غانم09225Bجمال العرفاوي

502/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةلمحدجات 14 مزدوجامزوضة03173Yجمال بويقنطارة

مجموعة مدارس أيت داود إقليم: شيشاوةتلمنزو

المركزية

507/09/05عمالة: مراكش 115 إلتحاق بالزوجةجمال لقمار 02596Wمزدوجاكفاي

504/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 25 مزدوجسيدي المختار02919Xجميلة الراشدي

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةالرباط

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالدشرة09017Aجميلة سعد

302/09/21إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةأيت بخاير 17 مزدوجأسني03501Eجهان العزوزي

902/09/21إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: شيشاوةايت عمر 17 مزدوجامخاليف10120Zحبيبة الشكدالي

702/09/21إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 8 إلتحاق بالزوجحبيبة العلواوي 13582M جماعة سحيم

)البلدية(

مزدوج

904/09/19إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: شيشاوةالصفية 19 إلتحاق بالزوجحريشة هند 09066Dمزدوجبوروس

323/01/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةأسراتو 43 مزدوجأيت هادي02847Uحسن ايت اولحيان
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

223/01/17إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: شيشاوةالرحيلت 49 مزدوجلمزوضية02841Mحسن بن أمغار

302/09/20إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hحسن مبروكي

104/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةإغرمان 15 مزدوجاسيف المال03182Hحسن مروان

604/09/19إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 28 مزدوجلمزوضية02868Sحسن هاشم

306/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 37 إلتحاق بالزوجحسناء آيت القاضي 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

306/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: شيشاوةروهالة 39 مزدوجتمزوزت03344Jحسناء اغيشا

إقليم: قلعة ثانوية الطلس العداديةإقليم: شيشاوةإغرمان

 السراغنة

602/09/20 24 مزدوجزمران26804Jحسناء الزيتوني

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 38 مزدوجالمنابهة02767Gحسناء بازي

206/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتسكرت 35 مزدوجالزاوية النحلية03154Cحسناء بوحافة

816/09/97إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: شيشاوةاهديل 54 سيدي رحال الشاطئ 14375Zحسناء عليل

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجتمليلت03074Rحسناء ولموم

202/09/21إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: شيشاوةامعرض 8 إلتحاق بالزوجحسنة هروس 13943Eمزدوجلمعاشات

204/09/19إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: شيشاوةإمللن 18 مزدوجسيدي بولعلم09920Gحفصة مرفل

804/09/18إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالترميدي 19 إلتحاق بالزوجةحفيظ المسناوي 02847Uمزدوجأيت هادي

102/09/20إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 إلتحاق بالزوجحليمة نعيم 13838Rمزدوجأيير

502/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجسيدي شيكر13750Vحمزة الحضري

202/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 11 مزدوجامزوضة03173Yحمزة الكورداني
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cحمزة بواشتلة

اولد علي الجمعة إقليم: شيشاوةايت  محند

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xحمزة لحتوكي

سليمان

مزدوج

102/09/21إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hحمزة ناجي

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: شيشاوةتاسا

 السراغنة

302/09/21 7 مزدوجالصهريج08837Eحميد عامري

إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08809Zحنان النصري

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شيشاوةإحرضانن

باها

304/09/19 21 إلتحاق بالزوجحنان ايت بوزيد 05233Mمزدوجبلفاع

502/09/20إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: شيشاوةأنزمر 24 مزدوجالتوامة03457Gحنان بن الكرين

502/09/20إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 24 مزدوجالغيات13967Fحنان شلحاني

604/09/18إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةلمعيصرة 25 مزدوجلمزوضية02868Sحنان كربوش

مجموعة مدارس سد إقليم: شيشاوةالوجدان

نفيس

202/09/20إقليم: الحوز 15 إلتحاق بالزوجحنان لكريفي 03657Zمزدوجلل تكركوست

402/09/21إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجمجاط03125Wحنان مهيلي

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08812Cحورية الطاهري

104/09/19إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةايت لحسن 16 إلتحاق بالزوجحياة بزاو 02866Pمزدوجلمزوضية

202/09/21إقليم: شيشاوة أكني المركزيةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجتاولوكلت03104Yحياة بولك

302/09/21إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجامغراس03591Cخالد الزيتوني

1002/09/20إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 14 مزدوجسيدي بوبكر09074Mخالد السعداني

204/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 35 مزدوجسيدي المختار02919Xخالد بادلة
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123/01/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد مومنة 43 مزدوجسيدي المختار02927Fخالد بلعسري

604/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةايت لحسن 31 مزدوجسيدي غانم03013Zخديجة أيت ايدار

102/09/21إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجتاولوكلت03098Sخديجة النومس

إقليم: قلعة اولد كليب المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجأولد بوعلي الواد09004Lخديجة امغار

506/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةتنلفت 35 مزدوجأهديل02888Nخديجة برد

102/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 11 مزدوجامزوضة03173Yخديجة بصيصة

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: شيشاوةالحكات 92 إلتحاق بالزوجخديجة بللي 02740Cمزدوجتسلطانت

704/09/18إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةالترميدي 28 مزدوجسيدي المختار02930Jخديجة بوعلكة

614/09/01إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةسيدي المختار 124 مزدوجشيشاوة )البلدية(02862Kخديجة عبد الغني

604/09/19إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةفيللة 15 مزدوجكماسة03107Bخديجة عياد

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجالصهريج08837Eخديجة فراح

702/09/21إقليم: الحوزوانسكراإقليم: شيشاوةأمدلن 7 مزدوجأسني03504Hخديجة كنجيح

302/09/21عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةتنلفت 7 إلتحاق بالزوجخديجة لحريزي 02505Xمزدوجسيدي الزوين

402/09/20إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةأنزمر 14 مزدوجلمزوضية02885Kخديجة لمديكيك

502/09/20إقليم: الحوزلرجامإقليم: شيشاوةالوجدان 24 مزدوجلل تكركوست03660Cخولة أيت علي واكريم

904/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 28 مزدوجالغيات13978Tخولة البداوي

202/09/20إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 24 مزدوجانوكال26914Dخولة ايت اليوب
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: شيشاوةاولد مومنة 37 إلتحاق بالزوجدليلة صالح 14993Wمزدوجمصمودة

102/09/21إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتكموت 7 مزدوجالسعيدات02957Nدنيا بوركبة

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالرباط

عكيل المركزية

502/09/21عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجدونيا بشارة 02544Pمزدوجالوداية

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالجوالة08929Eرباب بن مسعود

102/09/20إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 15 إلتحاق بالزوجربيعة اكسوس 02967Zمزدوجنفيفة

إقليم: قلعة مركزية اولد ناصر - لمزمإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجمزم صنهاجة08866Lرجاء أتيزال.

202/09/20إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 24 مزدوجلمراسلة13602Jرجاء البوعناني

202/09/21إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةإغرمان 7 مزدوجاسيف المال03181Gرجاء الكرنادي

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 39 مزدوجبوروس09066Dرجاء بن لمليح

202/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجامزوضة03173Yرشيد الماردي

104/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةالترميدي 15 مزدوجأهديل02901Cرشيد الهواري

502/09/21إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجامزوضة03168Tرشيد بوخريص

306/09/17عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: شيشاوةالسعيدات 30 إلتحاق بالزوجرشيدة الفقير 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1007/09/04إقليم: الحوزدار العسريإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 141 مزدوجتمصلوحت03770Xرضا خلف

مجموعة مدارس حفصة إقليم: شيشاوةالجعارنة

بنت عمر المركزية

904/09/19عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجةرضوان أجديد 02612Nمزدوجأيت ايمور

302/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالتوامة03461Lرضوان المنوزي

102/09/21إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجاسيف المال03187Nرضوان امحيوض
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: الحوزاسكينإقليم: شيشاوةإحرضانن 31 مزدوجأوريكة03710Gرضى البصطامي

102/09/21إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجالزاوية النحلية03154Cريضا الصغير

406/09/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةبوعنكة 29 مزدوجأيت هادي02847Uزاينة ايت منصور

706/09/17إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 26 مزدوجمجاط03133Eزكراوي حفيظ

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجالهيادنة08957Kزكرياء حاتم

1002/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: شيشاوةبونباين 7 مزدوججدور20851Nزكرياء كوفان

302/09/15إقليم: الحوززطولةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 37 مزدوجتمزوزت03344Jزكرياء هادي

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجراس العين13739Hزماح سناء

702/09/21إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأكني أحندير 7 إلتحاق بالزوجزهرة  غل 03121Sمزدوجمجاط

713/02/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: شيشاوةروهالة 49 مزدوجتمزوزت03347Mزهرة بحتيش

إقليم: قلعة العربات المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط

 السراغنة

202/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08915Pزهير لحمر

102/09/21إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجالزاوية النحلية03154Cزهيرة ابنكو

102/09/21إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةترخات 7 مزدوجتمليلت03074Rزهيرة المقيدم

إقليم: قلعة ثانوية الطلس العداديةإقليم: شيشاوةأدوز

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجزمران26804Jزيانة ورضية

إقليم: قلعة ثانوية الطلس العداديةإقليم: شيشاوةإغرمان

 السراغنة

602/09/20 24 مزدوجزمران26804Jزينب الدريسي القاسمي

802/09/21إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةأمدلن 7 مزدوجالسعيدات02945Aزينب الحيمر

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةلمرمضة

 السراغنة

102/09/20 21 مزدوجالهيادنة08951Dزينب الزيات
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

805/09/03عمالة: مراكشمدرسة خالدبن الوليدإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 145 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02479Uزينب الهراويط

1006/09/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةتولوكولت 35 مزدوجعين تزيتونت18447Aزينب اهدار

102/09/20إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةتنسماخت 14 مزدوجكماسة03107Bزينب بري

516/09/93إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: شيشاوةاحمد بوكماخ 181 مزدوجالقنيطرة )البلدية(10819Jزينب رميش

204/09/19إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةأداسيل 21 مزدوجامزوضة03173Yزينب كطاي

مجموعة مدارس ابن إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر

الونان المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجسارة بالموس 02620Xمزدوجأيت ايمور

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالصهريج08837Eسارة دحاني

102/09/20إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةايت عمر 14 مزدوجمجاط03130Bسالمة محاسن

802/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wسامية كحواش

1002/09/20إقليم: الحوزويركانإقليم: شيشاوةتونغاست 24 مزدوجويركان03577Mسامية كريكد

202/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 14 مزدوجالزاوية النحلية03220Zسترة نجوى

102/09/20إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةالصفية 11 مزدوجاولد مومنة02913Rسحيتي عزيزة

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: شيشاوةأحمد سالم

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 25 مزدوجأولد دليم02806Zسعاد الطالبي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةأداسيل

تافودارت

1102/09/21إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجسعاد العللي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةتكديرت المركزية

تافودارت

902/09/16إقليم: العيون 24 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mسعاد بوالشايت

302/09/21إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجامزوضة03173Yسعد الدعنوني

102/09/21إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتمزكدوين03002Mسعيد اسضار
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجالسعيدات02945Aسعيد الشرفاوي

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجواركي08827Uسعيد الفاضلي

104/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةاهديل 13 مزدوجتزارت03432Eسعيد الماهير

202/09/21إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتزكي 7 مزدوجالسعيدات02957Nسعيد المخلوفي

104/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةبوحميسة 25 مزدوجسيدي المختار02919Xسعيد صبري

107/09/04إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةلمرمضة 139 مزدوجكماسة03116Lسعيد كامل

104/09/18إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: شيشاوةأفتاس 38 مزدوجاكرفروان03354Vسعيد محبوب

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 35 مزدوجمجاط03121Sسعيد مقتبس

204/09/19إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةكوزمت 21 مزدوجواد البور02972Eسعيدة الكبضة

102/09/20إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 14 مزدوجالزاوية النحلية03220Zسعيدة لشكر

102/09/21إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجازكور03615Dسفيان الهوطي

104/09/18إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةايت خطاب 25 مزدوجعين تزيتونت18447Aسفيان تاجر

إقليم: قلعة سوق السبت المركزيةإقليم: شيشاوةأفتاس

 السراغنة

402/09/21 9 إلتحاق بالزوجسكينة الزياني 09052Nمزدوجأولد الكرن

902/09/20إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 24 مزدوجسيدي بوبكر09070Hسكينة ايتمودة

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: شيشاوةتسكرت

السبع الحي الم

104/09/19 15 إلتحاق بالزوجسكينة حركوس 01573J الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر

باها

1002/09/20 14 إلتحاق بالزوجسكينة رزوق 05233Mمزدوجبلفاع

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةتجكالت

الجامع المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 31 مزدوجأولد دليم02795Mسلمى السراج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 17 مزدوجاتوابت13946Hسليمة شكرة

604/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةأسيف المال 15 مزدوجامزوضة03169Uسمبرة ابارو

إقليم: قلعة العربات المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير

 السراغنة

1002/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08915Pسمية الحبابي

102/09/21إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجرحالة03046Kسمية الحرفاوي

مجموعة مدارس سيد إقليم: شيشاوةلبراج

الشيخ المركزية

116/09/00عمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجسمية ايت اصبان 02523Sمزدوجالسويهلة

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: شيشاوةأيت موسى

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08812Cسمية لشقر

206/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأداسيل 29 مزدوجأيت هادي02850Xسمير بن يامنة

402/09/21إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجامزوضة03173Yسميرة اكرامطة

802/09/21إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةانزيك 7 إلتحاق بالزوجسميرة ايت علي 02847Uمزدوجأيت هادي

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةلمرمضة

عكيل المركزية

105/09/11عمالة: مراكش 68 مزدوجالوداية02544Pسميرة كروباس

202/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةأداسيل 14 مزدوجامزوضة03173Yسميرة لقسايمي

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 27 إلتحاق بالزوجسناء ايت العواد 26726Zمزدوجحربيل

102/09/21إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةانزيك 17 مزدوجسيدي غانم03016Cسناء ايت سكار

402/09/20إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 14 مزدوجالزاوية النحلية03154Cسهام الهريبة

ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةونشكرير

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد عامر18966Pسهام بالراضية

304/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 18 مزدوجدار جمعة03638Dسهام بن سلماني

507/09/05عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: شيشاوةدوار  احمر 108 إلتحاق بالزوجسهام بنصهري 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن إقليم: شيشاوةتولوكولت

بطوطة المركزية

802/09/20عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجشادية زويهر 02548Uمزدوجالوداية

204/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةالزاوية 18 مزدوجامزوضة03174Zشرف ارميتي

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: شيشاوةالسعديين 97 إلتحاق بالزوجةشكري آدار 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

702/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wشيماء المقدمي

مجموعة مدارس 44 إقليم: شيشاوةأيت موسى

المركزية

1102/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجشيماء مسكاوي 02784Aمزدوجأولد دليم

102/09/20إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: شيشاوةكوزمت 14 إلتحاق بالزوجصباح ايت عدي 14243Fمزدوجلحساسنة

702/09/09عمالة: مراكشمدرسة المام البخاريإقليم: شيشاوةالنواصر 93 إلتحاق بالزوجصفاء بنزغلول 20641K)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة م عزيز لحبابيإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 173 مزدوجالمنارة )المقاطعة(26728Bصفية قلو

402/09/21إقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2إقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجاشمرارن03218Xصلح الدين العماش

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوةتنامرت

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 7 سيدي عيسى بن 08883Eصلح الدين سوسان

سليمان

مزدوج

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةايت احساين 45 مزدوجمجاط03121Sطارق امداح

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: شيشاوةالموحدين

المختار

104/09/18إقليم: شيشاوة 25 إلتحاق بالزوجعائشة أوشفيل 27539Hمزدوجسيدي المختار

102/09/21إقليم: الحوزتغدوينإقليم: شيشاوةايت عمر 17 مزدوجتيغدوين03272Fعائشة العربي

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08812Cعائشة مصدق

202/09/20إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجسيدي عبد المومن03087Eعادل الكاميلي

706/09/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةأمكضران 35 مزدوجنفيفة02963Vعامر ايت برايم

102/09/20إقليم: شيشاوةايت لحسنإقليم: شيشاوةاماسين 21 مزدوجسيدي غانم03019Fعبد الله الخيلي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالحمري

عكيل المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجةعبد الله الشدادي 02544Pمزدوجالوداية

302/09/20إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةلحرارشة 11 مزدوجامزوضة03168Tعبد الله هلل

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08904Cعبد الحفيظ الدشري

216/09/99إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةسيدي بوزيد 175 مزدوجشيشاوة )البلدية(03208Lعبد الحق السبداني

123/01/17إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 49 مزدوجلمزوضية02870Uعبد الحق اليازغي

402/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةإغرمان 24 مزدوجامزوضة03173Yعبد الحق بريش

502/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: شيشاوةتنامرت 14 مزدوججدور13694Jعبد الحق بوهيما

404/09/19إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: شيشاوةتاويلولت 18 مزدوجلمصابح13666Dعبد الحق فتاحي

502/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wعبد الحكيم بلعيشى

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 30 إلتحاق بالزوجةعبد الخبير مرزوك 02599Zمزدوجاكفاي

102/09/21إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 مزدوجتمزكدوين02999Jعبد الرحمان بنعبو

إقليم: قلعة مركزية اولد ناصر - لمزمإقليم: شيشاوةأيت موسى

 السراغنة

202/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08866Lعبد الرحمان بنعرينة

506/09/17إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةاميزن 30 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان بوهمتين 03140Mمزدوجادويران

202/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 11 مزدوجانوكال03604Sعبد الرحمان حيدو

102/09/21إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجبوعبوط03055Vعبد الرحيم أبعكى

102/09/20إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوة أكني المركزية 11 مزدوجتاولوكلت03100Uعبد الرحيم ارامي

102/09/21إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجاسيف المال03182Hعبد الرحيم ازنزوم
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجأيت حمو09305Nعبد الرحيم الدريسي

إقليم: قلعة اولد منصور المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08919Uعبد الرحيم الوشكاري

102/09/21إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجادويران03151Zعبد الرحيم امدجار

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةبن الدكالي 25 مزدوجمجاط03121Sعبد الرحيم اموحمد

202/09/20إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةالرباط 11 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم ايت العود 02930Jمزدوجسيدي المختار

302/09/21إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجامزوضة03172Xعبد الرحيم ايت منصور

102/09/21إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجازكور03615Dعبد الرحيم جعفر

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةكماسة

السويهلة المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم ناصر 02520Nمزدوجالسويهلة

202/09/20إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 14 مزدوجلمزوضية02885Kعبد الصادق البنسير

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 29 مزدوجسيدي المختار02927Fعبد الصادق الخالقي

102/09/21إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dعبد الصمد  آيت ابراهيم

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةتاويلولت

عكيل المركزية

902/09/15عمالة: مراكش 53 مزدوجالوداية02544Pعبد العزيز الحمري

102/09/21إقليم: شيشاوةأيت علإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجافل يسن02995Eعبد العزيز الزحوض

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08909Hعبد العزيز السمللي

102/09/21إقليم: شيشاوةتزكيإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجامندونيت03198Aعبد العزيز ايت موسى

102/09/21إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجارحالن02984Tعبد العزيز بنيني

302/09/21إقليم: الحوز مركزية تيزغتإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجتزارت03428Aعبد العظيم البهجاوي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة لكنادة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

502/09/21 7 مزدوجسيدي الحطاب09031Rعبد الفتاح الحزكر

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران08889Lعبد الكريم اللورقي

302/09/21إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجامزوضة03173Yعبد الكريم ايت كروم

402/09/21إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجاسيف المال03182Hعبد الكريم بونكول

104/09/19إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةألتاس 18 مزدوجتمليلت03074Rعبد الكريم تدارت

102/09/20إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 11 مزدوجاولد مومنة02905Gعبد اللطيف احمو

506/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةالسعيدات 29 مزدوجأهديل02895Wعبد اللطيف السكوري

1013/02/17إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: شيشاوةاولد عزوز 40 مزدوجسيدي عبد ا غيات03333Xعبد اللطيف الشباطي

اولد علي الجمعة إقليم: شيشاوةتزكي

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xعبد اللطيف الضو

سليمان

مزدوج

216/09/99إقليم: شيشاوةابن المقفعإقليم: شيشاوةبولعوان 167 مزدوجامنتانوت )البلدية(02846Tعبد ا المهراوي

104/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 15 مزدوجأهديل02901Cعبد ا بعدي

204/09/19إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةبوابوض 18 مزدوجافل يسن02992Bعبد ا بوجلل

102/09/21إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةامعرض 7 مزدوجارحالن02984Tعبد ا جوري

102/09/21إقليم: الحوزاماريغانإقليم: شيشاوةتماروت 7 مزدوجتزارت03436Jعبد المولى ايت بل

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئإقليم: شيشاوةاجديدة

وتنان

823/01/17 39 إلتحاق بالزوجةعبد الناصر الهكيوي 04849Vمزدوجأورير

106/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةانزيك 35 مزدوجسيدي المختار02926Eعبد الهادي الصبار

402/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجراس العين13745Pعبد الهادي سترة
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الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجامزوضة03173Yعبد الواحد لزعار

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 29 مزدوجسيدي المختار02919Xعبدالحق الفارسي

إقليم: قلعة لقدادرة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

502/09/21 7 مزدوجالهيادنة08955Hعبدا ابراروش

102/09/20إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةوارمس 11 مزدوجلمزوضية02871Vعبدالوافي الرقشي

304/09/19إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 21 مزدوجافل يسن02992Bعتيقة قيتو

إقليم: قلعة مدرسة ابن حزمإقليم: شيشاوةلعضيلت

 السراغنة

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجةعدنان ابراهيمي 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة مدارس رجال إقليم: شيشاوةتاويلولت

احمر المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجةعدنان حداني 02602Cمزدوجاكفاي

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران08901Zعز الدين العراسي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالحمري

مزوك المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 45 مزدوجأولد حسون02828Yعزوزي ماجدة

102/09/20إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةبوامسا 11 مزدوجبوعبوط03055Vعزيز اخملو

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: شيشاوةونشكرير

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجأولد خلوف08851Vعزيز شكر ا

إقليم: قلعة الجوالة المركزيةإقليم: شيشاوةتنلفت

 السراغنة

302/09/21 17 مزدوجالجوالة08926Bعزيزة زهيد

ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةونشكرير

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد عامر18966Pعزيزة مقداد

704/09/18إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 35 مزدوجأيت هادي02850Xعصام بكريز

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: شيشاوةبن الدكالي

الشق

202/09/20 11 إلتحاق بالزوجعفراء المكرود 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةازنادة

العياشي المركزية

823/01/17عمالة: مراكش 33 مزدوجالمنابهة02767Gعلي  لبيض

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شيشاوةتسغيت

ملول

1113/02/17 43 إلتحاق بالزوجةعلي انجار 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية
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302/09/20إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةاماسين 21 مزدوجأهديل02901Cعليو سعيدة

102/09/21إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 إلتحاق بالزوجةعماد المتوكل 02870Uمزدوجلمزوضية

302/09/20إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةبونباين 21 مزدوجالسعيدات02947Cعماد متفق

604/09/19إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 18 مزدوجكماسة03107Bعمار مخلص

606/09/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتزدرة 35 مزدوجنفيفة02963Vعمر أمدجار

102/09/20إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةتجكالت 14 مزدوجارحالن02982Rعمر القسية

302/09/21إقليم: الحوززرقطنإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجزرقطن03481Hعمر اوم

204/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةأداسيل 28 مزدوجامزوضة03172Xعمر بن المحجوب

102/09/21إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجالزاوية النحلية03220Zعمر حزدك

1004/09/02إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةالجعارنة 55 مزدوجاغواطيم03754Eعيار انوار

202/09/21إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجأيت حمو09305Nعيماد الطلحي

مجموعة مدارس ملوان إقليم: شيشاوةالرحيلت

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجغالب سلوى 02528Xمزدوجالسويهلة

302/09/20إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 مزدوجالزاوية النحلية03154Cغزلن الزاكي

إقليم: قلعة اولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجسيدي موسى09023Gغزلن الزلزولي

606/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةأندورار 35 مزدوجامزوضة03165Pغزلن السباعي

102/09/20إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 مزدوجالسعيدات02945Aغزلن الكارح

704/09/19إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 18 إلتحاق بالزوجغزلن المخطاري 12114Sمزدوجبئر مزوي
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304/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوةاولد بيبو 15 مزدوجأسني03499Cغزلن الميخ

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: شيشاوةتكموت

وسعيد المركزية

302/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجغزلن اورتي 02751Pمزدوجحربيل

102/09/21إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 7 مزدوجالسعيدات02953Jغزلن بوعناني

102/09/21إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pفائزة بقال

مجموعة مدارس أيت إقليم: شيشاوةايت عبد ا

كوفي المركزية

616/09/97عمالة: مراكش 131 مزدوجالسويهلة02527Wفاضل البلل

104/09/19إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 18 إلتحاق بالزوجفاضمة بوقدير 03152Aمزدوجادويران

102/09/21إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 7 مزدوجواد البور02976Jفاطمة أبندا

704/09/19إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 15 مزدوجاولد مومنة02908Kفاطمة أيت الحاج

106/09/17إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 36 مزدوجادويران03140Mفاطمة احان

606/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتمزكدوين 35 مزدوجأيت هادي02850Xفاطمة ادجها

102/09/21إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجامزوضة03162Lفاطمة ارشيد

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالدشرة09017Aفاطمة اعليوي

902/09/20إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 مزدوجامزوضة03168Tفاطمة الزهراء ابرزاق

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالنبوغ

عكيل المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اتمني 02544Pمزدوجالوداية

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: شيشاوةتكنكمت

 السراغنة

202/09/21 7 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الخروبة 08957Kمزدوجالهيادنة

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: شيشاوةايت لحسن

 السراغنة

502/09/20 24 مزدوجزمران الشرقية08909Hفاطمة الزهراء الراشيدي

904/09/19إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزرايدي 09279Kمزدوجلبريكيين
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106/09/17إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: شيشاوةلمينات 26 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الشرفاوي 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: شيشاوةأفتاس

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجسيدي موسى09022Fفاطمة الزهراء الشريكي

102/09/21إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةكوزمت 7 مزدوجبوعبوط03065Fفاطمة الزهراء العلمي

204/09/18إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةبوامسا 25 مزدوجلمزوضية02882Gفاطمة الزهراء المالكي

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: شيشاوةزكارة ليبل

المختار

104/09/19إقليم: شيشاوة 18 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ايت العياشي 27539Hمزدوجسيدي المختار

إقليم: قلعة لقدادرة المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالهيادنة08955Hفاطمة الزهراء بن دامي

502/09/20إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةامعرض 14 مزدوجواد البور02979Mفاطمة الزهراء بوحلي

إقليم: قلعة اولد الدالي المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجسور العز08847Rفاطمة الزهراء بولحية

102/09/21إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 مزدوجبوعبوط03065Fفاطمة الزهراء بيي

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08808Yفاطمة الزهراء شاكر

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08812Cفاطمة الزهراء عاصم

402/09/21إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 مزدوجواد البور02979Mفاطمة الزهراء ماضي

عمالة مقاطعات عين شاعر الحمراءإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية

السبع الحي الم

306/09/17 30 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة بو معروف 01605U عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةبوابوض 17 مزدوجإيغود13770Sفاطمة الصغير

ايت مو سى واحماد إقليم: شيشاوةالنبوغ

المركزية

102/09/20إقليم: الرحامنة 11 مزدوجبوشان09320Eفاطمة الطيب

202/09/20إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأمكضران 13 مزدوجسيدي غانم03016Cفاطمة المنتي

602/09/20إقليم: شيشاوةتنامرتإقليم: شيشاوةايت لحسن 14 مزدوجامندونيت03196Yفاطمة عاشق
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302/09/21إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةأدوز 7 مزدوجلل عزيزة03035Yفاطمة وحمان

 مجموعة  مدارس سد إقليم: شيشاوةتكماط

مولي يوسف

102/09/21إقليم: الحوز 7 مزدوجأيت عادل03389Hفتح ا المرابطي

104/09/19إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةايت عمر 21 مزدوجسيدي المختار02919Xفتيحة بوحدا

404/09/02إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةالثير 60 إلتحاق بالزوجفتيحة ربيع 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةبوزوكة

الصفصافة المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 45 مزدوجأيت ايمور02615Sفدوى الصالحي

102/09/21إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 مزدوجمجاط03124Vفدوى ايت السايح

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد عراض08786Zفدوى حاجي لكحل

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةواد تانسيفت

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 10 إلتحاق بالزوجفدوى لبردي 24696T سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةالحمري 22 إلتحاق بالزوجفرح البوهي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

502/09/20إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 مزدوجامزوضة03173Yفرح لوبي

202/09/20إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 إلتحاق بالزوجفوزية المناضل 02850Xمزدوجأيت هادي

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةالجعارنة

الزرقطوني

104/09/12إقليم: كلميم 46 إلتحاق بالزوجفوزية اليازغي 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةلرويين 25 مزدوجمجاط03121Sفيصل آيت بقوش

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمةإقليم: شيشاوةانزيك 7 مزدوجسيدي شيكر13763Jفيصل بولعيد

304/09/18إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 19 مزدوجادويران03146Uقابيل جمودي

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةاولد مومنة 29 مزدوجسيدي المختار02919Xكريم الفارس

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةايت عبد ا 15 مزدوجامزوضة03159Hكريمة امزوضي
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102/09/21إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةأدوز 17 مزدوجكماسة03110Eكمال الكرد

104/09/18إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 38 مزدوجأيت هادي02850Xكمال خالص

202/09/20إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةايت لحسن 14 مزدوجكماسة03107Bكنزة الدريسي لعروبي

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت موسى

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجفرايطة08808Yكوثر عزيز

802/09/20إقليم: الحوزإينغدإقليم: شيشاوةاماسين 14 مزدوجانوكال03604Sلبنى بشري

604/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 25 مزدوجالزاوية النحلية03154Cلحسن لشكار

904/09/18عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: شيشاوةالحمري 28 إلتحاق بالزوجلخويرات خديجة 03898Lمزدوجواد الجديدة

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين

 السراغنة

402/09/21 17 مزدوجالعثامنة08821Mلطيفة العماري

206/09/17إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 35 إلتحاق بالزوجلطيفة الكرويز 02843Pمزدوجسيدي المختار

604/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 29 إلتحاق بالزوجلطيفة ايت علي 26630Vمزدوجحربيل

504/09/18إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 23 إلتحاق بالزوجلطيفة رامي 02866Pمزدوجلمزوضية

102/09/20إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 14 إلتحاق بالزوجلطيفة لونسي 02847Uمزدوجأيت هادي

306/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةبوعنكة 37 إلتحاق بالزوجلمساق فاطمة الزهراء 02873Xمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةامعرض 31 مزدوجعين تزيتونت18447Aلمكردس لحسن

623/01/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 53 مزدوجنفيفة02967Zليلى اكضاش

مجموعة مدارس السويكية إقليم: شيشاوةلمزوضية

المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02794Lليلى الخبزة

الملسة كرن الكبش إقليم: شيشاوةتجكالت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجاجبيل08943Vليلى اللطيفي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة اولد امسبل المركزيةإقليم: شيشاوةأكني أحندير

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد امسبل09010Tليلى بوعللة

206/09/17إقليم: الحوزماووتإقليم: شيشاوةتنلفت 45 مزدوجأوريكة03718Rليلى دعموش

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجفرايطة08808Yليلى صبري

104/09/18إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: شيشاوةالتويجرات 28 إلتحاق بالزوجليلى فتاحي 13838Rمزدوجأيير

302/09/21إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةأفتاس 17 مزدوجلمزوضية02881Fماجد خربوش

906/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةبويزغران 35 مزدوجالجعيدات09162Hمانع البشير

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

العياشي المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 26 مزدوجالمنابهة02767Gمبارك امدياز

202/09/20إقليم: الحوزدناسةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 24 مزدوجامغراس03587Yمجدة بوسيف

عمالة: الصخيرات الحزام الخضرإقليم: شيشاوةالحمري

 - تمارة

404/09/18 28 إلتحاق بالزوجمحاتي نجاة 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: شيشاوةتمزكورت

 السراغنة

202/09/21 7 مزدوجواركي08825Sمحسن موفتيح

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوججدور13694Jمحسين اغريب

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

702/09/21 7 سيدي عيسى بن 08886Hم أجعيط

سليمان

مزدوج

102/09/21إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجلل عزيزة03035Yم أزلغ

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: شيشاوةالوجدان 14 مزدوججدور13694Jم أمين المنهيج

102/09/20إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةتولوكولت 11 مزدوجادويران03146Uم أيت الحاد

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد مسعود09013Wم ابوي

102/09/20إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 مزدوجتمزكدوين02999Jم اخطاب
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةأكدال

 السراغنة

402/09/20 14 مزدوجأولد عراض08786Zم الطرش

1002/09/20إقليم: الحوزاملوكيإقليم: شيشاوةتونغاست 14 مزدوجستي فاطمة03685Eم الحلقاوي

202/09/21إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجامزوضة03162Lم الحيان

102/09/21إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجسيدي عبد المومن03086Dم الشاد

302/09/21إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجمجاط03124Vم العبريدي

104/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 18 مزدوجالزاوية النحلية03154Cم الكبوس

116/09/99إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةبويزغران 179 مزدوجشيشاوة )البلدية(03208Lم المناري

202/09/20إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةاماسين 11 مزدوجاشمرارن03076Tم الناصري

702/09/20إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 11 مزدوجالسعيدات02947Cم الهمزي

304/09/19إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةايت لحسن 15 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kم الوزاني

عمالة: إنزكان ايت م.المسيرة الخضراءإقليم: شيشاوةايت خطاب

ملول

123/01/17 44 إلتحاق بالزوجةم امجاطي 05087Dمزدوجتمسية

404/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 15 مزدوجلمزوضية02885Kم انزور

402/09/21إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجالزاوية النحلية03154Cم ايت سعيد

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: شيشاوةأيت عل 14 مزدوجلخوالقة13729Xم ايت فرعون

102/09/21إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجادويران03151Zم ايت همو

102/09/21إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاسيف المال03187Nم بلعيشى

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: شيشاوةازنادة 29 إلتحاق بالزوجةم بن شريف 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: شيشاوةالتويجرات 16 إلتحاق بالزوجةم بوسالم 02892Tمزدوجأهديل

302/09/21إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجانوكال03609Xم جلوادي

إقليم: قلعة اولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجالواد لخضر08861Fم حيدة

المركب التربوي إقليم: شيشاوةأندورار

تامنصورت - ابتدائي -

204/09/19عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجةم رحو 26654Wمزدوجحربيل

302/09/21إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجادويران03146Uم زروك

504/09/19إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةلعضيلت 18 مزدوجاولد مومنة02904Fم صابر

804/09/19إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةأيت عل 21 مزدوجلمزوضية02881Fم عابد

406/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةايت خطاب 35 مزدوجاغمات03386Eم علي أكنو

104/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةايت لحسن 15 مزدوجسيدي غانم03013Zم مبارك

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: شيشاوةبوابوض 25 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kم مبروكي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةالسعديين

عثمان المركزية

116/02/08عمالة: مراكش 85 مزدوجالوداية02552Yم متواكد

102/09/21إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةتاسا 7 مزدوجادويران03151Zم مسيد

إقليم: قلعة ابسيبيسة المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو

 السراغنة

202/09/21 7 مزدوجسيدي الحطاب09027Lم معموري

102/09/20إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةتنامرت 14 مزدوجلمزوضية02881Fم موافق

102/09/20إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةاماسين 21 مزدوجسيدي غانم03016Cم ورحو

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 مزدوجلخوالقة13729Xم وعزيز

102/09/21إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجلمزوضية02876Aمراد بن الشيخ
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةواد تانسيفت

علوش المركزية

502/09/20عمالة: مراكش 11 إلتحاق بالزوجةمروان المسناوي 02536Fمزدوجالوداية

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةأمدلن

عكيل المركزية

502/09/21عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجمريم العيساوي 02544Pمزدوجالوداية

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر

 السراغنة

1102/09/21 17 مزدوجالهيادنة08957Kمريم القرضي

502/09/20إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 إلتحاق بالزوجمريم اهبال 13582M جماعة سحيم

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية زيري إقليم: شيشاوةبونباين

بن عطية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 15 إلتحاق بالزوجمريم بوحمايد 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: شيشاوةالتويجرات 28 إلتحاق بالزوجمريم بوطرك 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

204/09/19إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: شيشاوةأمكضران 21 إلتحاق بالزوجمريم بولعجول 13640Aمزدوجلحدار

302/09/21إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجكماسة03108Cمريم سمللي

202/09/21إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 مزدوجاولد مومنة02918Wمريم كردون

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة

402/09/21 17 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jمريم كرياط

302/09/20إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 24 مزدوجالغيات13978Tمريم لكرين

502/09/21إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 مزدوجاولد مومنة02904Fمريم ناصر

1004/09/19إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةفيللة 28 مزدوجلمزوضية02868Sمريم نعيم

102/09/21إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجاولد مومنة02913Rمصطفى سموح

102/09/21إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجاولد مومنة02913Rمصطفى ملوك

106/09/17إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةتكماط 35 مزدوجامزوضة03174Zملوكة أمزيل

102/09/20إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 مزدوجسيدي غانم03013Zمنار ادريسي عطوف
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: شيشاوةانمرن المركزية

المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 31 مزدوجالمنابهة02760Zمنى دوبان

302/09/21إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين 7 مزدوجسيدي بوبكر09074Mمنير متعبد

102/09/21إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتونغاست 7 مزدوجاسيف المال03181Gمولي رشيد بلعسل

مجموعة مدارس أولد إقليم: شيشاوةالجعارنة

عكيل المركزية

401/01/10عمالة: مراكش 67 مزدوجالوداية02544Pمولي مصطفى الحيان

902/09/21إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 17 مزدوجأيت الطالب09333Uمونية الحمياني

204/09/18إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةلمعيصرة 19 مزدوجلمزوضية02877Bميلود دكداك

102/09/21إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجاولد مومنة02905Gميلود موافق

306/09/17إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: شيشاوةاولد مومنة 27 إلتحاق بالزوجميلودة قسامي 13814Pمزدوجمول البركي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

المختار

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة سجلماسةإقليم: شيشاوة 138 مزدوجالمنارة )المقاطعة(18541Cمينة الحمزاوي

102/09/20إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةبونباين 15 إلتحاق بالزوجمينة برحمون 02967Zمزدوجنفيفة

216/09/99إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةتكديرت المركزية 141 إلتحاق بالزوجمينة لعتيرة 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

304/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةإمللن 21 مزدوجأهديل02901Cنادية الحسناوي

202/09/21إقليم: شيشاوةتبتإقليم: شيشاوةتماروت 17 مزدوجواد البور02971Dنادية النواري

602/09/20إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 24 مزدوجسيدي بوبكر09074Mنادية ايت صالح

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد الشرقي08969Yنادية زوين

106/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةلحسينات 39 مزدوجسيدي المختار02926Eنادية عزام

606/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: شيشاوةأحمد سالم 29 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bناصر بلعيشى

566



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس إقليم: شيشاوةالمل

السويهلة المركزية

402/09/10عمالة: مراكش 55 إلتحاق بالزوجناهي سعيدة 02520Nمزدوجالسويهلة

104/09/18إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةاولد ادريس 28 مزدوجكماسة03116Lنبيل باوي

604/09/19إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةلرويين 18 مزدوجأهديل02897Yنبيلة العبريدي

202/09/21إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةتكموت 9 إلتحاق بالزوجنجاة ايت سيدي مومن 03140Mمزدوجادويران

102/09/20إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةتجكالت 14 مزدوجامزوضة03162Lنجوى الزرايدي

102/09/21إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجتيدلي مسفيوة03320Hنجيب أقرماش

102/09/21إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةايت  محند 7 مزدوجارحالن02982Rنرجس ابااحدى

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: شيشاوةلعضيلت 18 إلتحاق بالزوجنزهة بن منانة 08689Uمزدوجسانية بركيك

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةالنبوغ

الجماعاتية لوداية

806/09/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجنزهة بوروا 27264Jمزدوجالوداية

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض

 السراغنة

302/09/21 17 مزدوجالجوالة08929Eنزهة سيدي

702/09/20إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأداسيل 24 مزدوجسيدي ام دليل02934Nنسرين بودرعة

102/09/20إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةالرباط 24 مزدوجاتوابت13946Hنسيبة بوشديرة

804/09/18إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: شيشاوةالتويجرات 22 إلتحاق بالزوجنضال مختاري 02892Tمزدوجأهديل

502/09/21إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوةالرباط 17 مزدوجأسني03499Cنظيرة بوضاض

1102/09/21إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةأداسيل 17 مزدوجلمصابح13667Eنظيرة عامر

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: شيشاوةكماسة 133 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25247Sنعيمة بوزيدي

402/09/20إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 مزدوجاولد مومنة02904Fنوال السدرة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس سيد إقليم: شيشاوةلمزوضية

الشيخ المركزية

318/09/02عمالة: مراكش 88 إلتحاق بالزوجنوال الصويكي 02523Sمزدوجالسويهلة

اولد سيدي عيسى إقليم: شيشاوةأنزمر

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 سيدي عيسى بن 08880Bنوال العصامي

سليمان

مزدوج

102/09/20إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةأداسيل 14 إلتحاق بالزوجنوال مبروك 02881Fمزدوجلمزوضية

304/09/12عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: شيشاوةالمل 44 إلتحاق بالزوجةنور الدين احناش 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: قلعة اولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست

 السراغنة

602/09/21 17 مزدوجالواد لخضر08861Fنور الدين العمراني

202/09/21إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجاشمرارن03079Wنور الدين الواطي

104/09/18إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 28 مزدوجواد البور02972Eنور الدين ايت القاضي

102/09/20إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: شيشاوةبونباين 24 مزدوجتيدلي مسفيوة03323Lنور الدين حواش

إقليم: قلعة اولد الحداد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجالصهريج08842Kنور الدين سلمة

302/09/21إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةبونباين 7 مزدوجالسعيدات02957Nنورة بنجعا

302/09/21إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأنزمر 7 مزدوجكماسة03108Cنورة حاتم

606/09/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: شيشاوةبولعوان 39 مزدوجاغمات03372Pنورة عود

ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةونشكرير

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد عامر18966Pنورة لكعيبة

1002/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: شيشاوةأنزمر 14 مزدوججدور13697Mهاجر المروازي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةبوامسا

امطاع

802/09/20إقليم: الحوز 21 مزدوجأولد امطاع03651Tهاجر المطراني

1002/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةتكنكمت 17 مزدوجالتوامة03461Lهالة عاطف

213/02/17إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: شيشاوةالتويجرات 44 إلتحاق بالزوجهدى المدكوري 08230Vمزدوجأولد احسين
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

507/09/04إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالزاوية 137 مزدوجشيشاوة )البلدية(03211Pهشام الزويلي

104/09/19إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةلغساسلة 15 مزدوجتمليلت03074Rهشام السعيدي

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: شيشاوةتنامرت

بطوطة

602/09/21إقليم: اليوسفية 7 مزدوجراس العين27784Zهشام العاتقي

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: شيشاوةالحمري 153 مراكش المدينة 02682Pهشام ايت حمو

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةاولد مومنة 29 مزدوجسيدي المختار02926Eهشام بوطالب

502/09/20إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةاماسين 14 مزدوجلمزوضية02871Vهشام حبيب ا

702/09/21إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 8 إلتحاق بالزوجةهشام شراو 02847Uمزدوجأيت هادي

502/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجراس العين13745Pهشام شلحاني

إقليم: قلعة العربات المركزيةإقليم: شيشاوةأسايس

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08915Pهشام عراض

106/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةتزومطان 29 مزدوجسيدي غانم03013Zهشام غانم

102/09/21إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجتمزكدوين02999Jهشام هبول

102/09/21إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةبوابوض 7 إلتحاق بالزوجهند ملوك 02926Eمزدوجسيدي المختار

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةبوعنكة 22 إلتحاق بالزوجهيبة بهيجة 02505Xمزدوجسيدي الزوين

106/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةتزومطان 36 مزدوجسيدي غانم03013Zواكريم مريم

الحمادنة الحويطة إقليم: شيشاوةأمدلن

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالصهريج08839Gوجدان اعمارة

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: شيشاوةأكدال

وسعيد المركزية

202/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجوردة ايت بنعلي 02751Pمزدوجحربيل

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: شيشاوةبوحميسة

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجواركي08825Sوسيلة الطالبي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوةبوابوض

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 سيدي عيسى بن 08883Eوسيمة البغدادي

سليمان

مزدوج

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 11 إلتحاق بالزوجوفاء الزيتوني 13013Uمزدوجأيت زينب

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: شيشاوةتزدرة

 السراغنة

704/09/18 19 إلتحاق بالزوجوفاء السرسار 08820Lمزدوجالعثامنة

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: شيشاوةتاويلولت 26 مزدوجسيدي اسحاق10073Yوهيبة الصديق

104/09/18إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 28 إلتحاق بالزوجةياسين أسكيان 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

102/09/21إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتنامرت 7 مزدوجكماسة03112Gياسين أيت أمغار

302/09/21إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةونشكرير 7 مزدوجالتوامة03461Lياسين العمراني

702/09/20إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 مزدوجسيدي ام دليل02941Wياسين الموقا

202/09/21إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 مزدوجالسعيدات02957Nياسين بعني

104/09/19إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةلرويين 23 مزدوجكماسة03116Lياسين بوسكتن

123/01/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةاولد مومنة 29 مزدوجسيدي المختار02919Xياسين غرزة

102/09/20إقليم: شيشاوةتسغيتإقليم: شيشاوةلمحدجات 14 مزدوجافل يسن02993Cياسين لفغاني

إقليم: قلعة العربات المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط

 السراغنة

302/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08915Pيحيى اشتيبة

المركب التربوي زرقطن إقليم: شيشاوةتكماط

)م/ج(

302/09/20إقليم: الحوز 14 مزدوجزرقطن26176Bيدير تدرارت

304/09/19إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةتنلفت 21 مزدوجلمزوضية02877Bيسرا اهل حرم ا

102/09/21إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجتاولوكلت03100Uيوبا بن بلل

202/09/20إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: شيشاوةأداسيل 14 مزدوجابادو03415Lيوسف اسكتي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/21إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 مزدوجاولد مومنة02908Kيوسف الزرع

102/09/21إقليم: الحوزاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 مزدوجانوكال03609Xيوسف بوح

104/09/18إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 25 مزدوجسيدي المختار02930Jيوسف سبيح

102/09/21إقليم: شيشاوةايت  شعيبإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 مزدوجتمزكدوين03007Tيوسف عزوز

416/09/99إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةبوعنكة 157 مزدوجشيشاوة )البلدية(02840Lيوسف منظري

302/09/21إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 مزدوجالسعيدات02957Nيونس البويعقوبي

202/09/20إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 مزدوجاولد مومنة02908Kيونس الراشدي

إقليم: قلعة ابسيبيسة المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجسيدي الحطاب09027Lيونس النجاري

318/09/02عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادإقليم: شيشاوةلمزوضية 149 مزدوججليز )المقاطعة(27456Tيونس بوفردو

904/09/19إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةازنادة 31 مزدوجبوروس09061Yيونس خسواني

102/09/21إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةتكماط 7 مزدوجادويران03151Zيونس صاب

904/09/19إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: شيشاوةبوعنكة 25 مزدوجتيدلي مسفيوة03307Uيونس لحريزي

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

 السراغنة

506/09/17 35 مزدوجأولد الشرقي08969Yإكرام الهاشمي

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

202/09/21 7 مزدوجبويا عمر08830Xأمكدول فاطمة

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

 السراغنة

104/09/19 21 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jأنيدة وردة

إقليم: قلعة بويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة

202/09/20 14 مزدوجبويا عمر08833Aإيمان باغوغ

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة مليليةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 153 مزدوججليز )المقاطعة(25252Xابتسام احبيب
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة رجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة

404/09/19 18 مزدوجالعامرية09008Rابي العلء الشافعي

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

 السراغنة

116/09/94 189 قلعة السراغنة 20655Aاحمد الندا

)البلدية(

مزدوج

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

المدرسة البتدائية إقليم: قلعة  السراغنة

الخنساء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/96 177 سيدي مومن 24696Tاحمد بنخالق

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة 38 إلتحاق بالزوجةادريس نيفل 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

عمالة: الصخيرات يطو الزيانيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 - تمارة

404/09/19 21 إلتحاق بالزوجادكايكي حسناء 26625P)مزدوجالصخيرات )البلدية

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

202/09/20 14 مزدوجأولد مسعود09013Wازهور السمللي

إقليم: قلعة اولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجبويا عمر08832Zاصلح مصباح

704/09/19إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 21 إلتحاق بالزوجاكرام فاضل 03774Bمزدوجتمصلوحت

اولد علي الجمعة إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xالبلول سامي

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجأولد مسعود09013Wالبهلوي فاطمة

اولد علي الجمعة إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/20 14 سيدي عيسى بن 08876Xالتامري سعيدة

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة الشيظمية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

106/09/17 45 مزدوجاجبيل08946Yالحبيب المانعي

إقليم: قلعة اولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

702/09/21 7 مزدوجأولد امسبل09010Tالحداد جمال

إقليم: قلعة لوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية

 السراغنة

102/09/15 54 إلتحاق بالزوجالحداوي إلهام 09055Sمزدوجلوناسدة

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي

 السراغنة

602/09/20 11 مزدوجزمران الشرقية08909Hالدهبي كريمة

إقليم: قلعة لقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزية

 السراغنة

204/09/18 29 مزدوجالهيادنة08955Hالسليماني  عبد المطلب

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

 السراغنة

704/09/18 20 مزدوجأولد يعقوب09047Hالشخيم مرية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

213/02/17إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 28 إلتحاق بالزوجةالشرقاوي اجباري 11736Fمزدوجسيدي لمين

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة مدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

207/09/04 137 مزدوجالمربوح08772Jالشطيبي عادل

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجسيدي موسى09022Fالصادق السعيد

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجبويا عمر08830Xالطالبي سهام

مجموعة مدارس أيت إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

كوفي المركزية

616/09/93عمالة: مراكش 84 إلتحاق بالزوجةالعربي  اودرة 02527Wمزدوجالسويهلة

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/21 7 سيدي عيسى بن 08880Bالعطاري عثمان

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزية

 السراغنة

516/09/93 165 قلعة السراغنة 08753Nالعلمي محسن

)البلدية(

مزدوج

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجالعمراني فاطمة الزهرة 08827Uمزدوجواركي

إقليم: قلعة الجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

 السراغنة

106/09/17 35 مزدوجالجوالة08926Bالغشوة عبد الرحمان

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية

 السراغنة

104/09/18 28 مزدوجفرايطة08808Yالكحلة منير

إقليم: قلعة اولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة

402/09/21 7 إلتحاق بالزوجالماكني خولة 18968Sمزدوجأولد الكرن

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/19 21 مزدوجميات08985Rالمداح ايوب

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية

 السراغنة

123/01/17 32 مزدوجالصهريج08837Eالمصطفى الدماغ

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة زرقاء اليمامةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 145 مزدوجالمنارة )المقاطعة(27712Wالهام حاسن

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجالشعراء08800Pالهداجي هند

إقليم: قلعة اولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجواركي08827Uامال برهومي

إقليم: قلعة مدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

 السراغنة

504/09/19 21 إلتحاق بالزوجامينة بن العنكود 08771H)مزدوجتمللت )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مركزية اولد ناصر - إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي

زمران الشرقية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/20 11 مزدوجزمران الشرقية08923Yايت الحسين غزلن

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحالية 58 مزدوجالمنابهة02738Aايت الدهب عادل

104/09/02إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 133 مزدوجتطوان )البلدية(05435Gبدر جلل

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة زرقاء اليمامةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 137 مزدوجالمنارة )المقاطعة(27712Wبرجعة عبد الحكيم

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

 السراغنة

116/09/95 195 قلعة السراغنة 20655Aبزة سعيدة

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

باها

1004/09/12 38 مزدوجأيت عميرة20555Sبنجدي فتيحة

إقليم: قلعة اولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

302/09/21 7 مزدوجأولد امسبل09010Tبنخي توفيق

402/09/15إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 44 مزدوججحجوح04211Bبنعكي سعاد

عمالة مقاطعات الشيخ الخليلإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية

الدار البيضاء أنفا

113/02/17 23 إلتحاق بالزوجبوايخف خديجة 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة بويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

704/09/18 22 مزدوجبويا عمر08833Aبوركيبة م

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

المركزية

1102/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجبوشاشيةجنان 02760Zمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطاب

بنرحمون المركزية

301/01/10عمالة: مراكش 48 إلتحاق بالزوجبوشرى البوعدادي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

إقليم: قلعة الجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

 السراغنة

106/09/17 35 مزدوجالجوالة08926Bبوعللة المصطفى

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

220/09/17 35 مزدوجأولد عراض08786Zتوفيق عبد الله

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

صالح

104/09/12 39 مزدوجكريفات07578Lجليل يوسف

إقليم: قلعة مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية

 السراغنة

216/09/98 179 قلعة السراغنة 08753Nجمال القاسيمي

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 9 مزدوجسيدي عبد المومن03092Kحسن لزرك
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة 18 نونبر إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 54 إلتحاق بالزوجحليمة زاهير 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة عبد ا بن إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية

الشرقي

106/09/00إقليم: الجديدة 173 مزدوجالجديدة )البلدية(08069Vحليمة لويزي

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1002/09/21 7 مزدوجميات08985Rحمر الراس فاطمة الزهراء

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية

 السراغنة

404/09/18 25 مزدوجزمران08889Lحمزة العماري

عمالة مقاطعات مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية

الفداء مرس 

201/01/17 25 مرس السلطان 01523Eحمزة رائد

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة

1006/09/01 142 إلتحاق بالزوجةحميد نويتي 08749J قلعة السراغنة

)البلدية(

مزدوج

116/09/99عمالة: الرباطالفقيه م غازيإقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزية 110 إلتحاق بالزوجحنان حدو 01077V يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس النخيل إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

324/01/17عمالة: مراكش 42 إلتحاق بالزوجحياة مصباح 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

اولد سيدي عيسى 

المركزية

إقليم: قلعة اضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

107/09/04 137 مزدوجازنادة09042Cخازن عزيز

إقليم: قلعة مدرسة تمللت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية

 السراغنة

106/09/01 159 مزدوجتمللت )البلدية(08770Gخالد بوالهنا

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية

الفنيدق

1102/09/15 49 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hخالد ضيف

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية

 السراغنة

604/09/19 25 مزدوجالعثامنة08817Hخديجة المرابطي

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة

404/09/19 13 مزدوجأولد عراض08786Zخنساء المراوي

102/09/20إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 إلتحاق بالزوجخولة الزائري 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

المدرسة البتدائية صفي إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

الدين الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 19 إلتحاق بالزوجدنيا الضافري 01706D سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

123/01/17إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 23 إلتحاق بالزوجرباب الفاهي 12149Eمزدوجأولد عبدون

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية

وتنان

204/09/18 29 إلتحاق بالزوجرجاء الحمومي 04874Xمزدوجالدراركة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الشرفاء

 - تمارة

702/09/09 52 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xرجاء بالحيرش

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية

 السراغنة

305/09/03 129 مزدوجازنادة09043Dرجاء بدة

502/09/21إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 7 إلتحاق بالزوجرجاء بوظهر 09281Mمزدوجلبريكيين

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزية

 السراغنة

806/09/17 25 مزدوجالعثامنة08817Hرجاء لبرك

مدرسة عمر بن عبد 

العزيز

116/09/91إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: قلعة  السراغنة 144 نعمرحمة الشافعي 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية

 السراغنة

304/09/19 16 مزدوجأولد عراض08786Zرشيد أغنجا

مجموعة مدارس احمد إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية

بلهاشمي المركزية

106/09/01عمالة: مراكش 93 مزدوجالمنابهة02762Bرشيد حسنة

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجالهيادنة08951Dرضوان بركاوي

مجموعة مدارس ابن إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

الونان المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجزهيرة لحسوة 02620Xمزدوجأيت ايمور

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

702/09/20 14 مزدوجأولد مسعود09013Wسارة الراشدي

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة

602/09/21 9 إلتحاق بالزوجسارة فوزي 08800Pمزدوجالشعراء

مدرسة الفريحيين إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

323/01/08 53 مزدوجكزناية )البلدية(27286Hساكت نادية

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية

 السراغنة

124/01/17 51 مزدوجأولد يعقوب09047Hسراجي مصطفى

216/09/93إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 161 مزدوجالداخلة )البلدية(26741Rسعيد نحلي

102/09/20إقليم: شيشاوةتنامرتإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 9 مزدوجامندونيت03196Yسفيان لوريكي

إقليم: قلعة مدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

 السراغنة

516/09/99 161 قلعة السراغنة 27105Lسمية شعيج

)البلدية(

مزدوج

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية

 السراغنة

304/09/02 149 قلعة السراغنة 09044Eسميحة زهيري

)البلدية(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الشرفاء

 - تمارة

504/09/02 56 مزدوجالصخيرات )البلدية(01328Tسمير بيوضة

416/09/97عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك 148 مزدوججليز )المقاطعة(27456Tسميرة حسني

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

 السراغنة

202/09/21 9 إلتحاق بالزوجسميرة لقماني 09013Wمزدوجأولد مسعود

إقليم: قلعة مدرسة المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة

807/09/04 127 إلتحاق بالزوجسميرة ناصيري 08750K قلعة السراغنة

)البلدية(

مزدوج

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة

102/09/20 24 سيدي عيسى بن 08886Hسندس الهداجي

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

 السراغنة

702/09/21 7 مزدوجالهيادنة08957Kسهام الغالمي

216/09/97عمالة: الميةالمصلىإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 169 مزدوجالمية )البلدية(01888Bسهام مدريك

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة

302/09/20 14 مزدوجأولد مسعود09013Wشاكر سكينة

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

 السراغنة

802/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08909Hشيماء لمامي

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة

502/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08908Gصباح رشيق

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/21 7 سيدي عيسى بن 08883Eصبحي عبد الغني

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية

 السراغنة

102/09/15 27 مزدوجأولد خلوف08851Vصلح الدين العسل

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

 السراغنة

104/09/18 28 مزدوجأولد عراض08786Zصلح الدين بلفاسي

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية 133 سيدي يوسف بن علي 02733Vطويل نعيمة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: خنيفرةالموإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية 18 إلتحاق بالزوجعائشة ادريبي 24471Yمزدوجواو مانة

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

 السراغنة

305/09/16 43 مزدوجأولد الشرقي08968Xعائشة استوتو

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية

 السراغنة

706/09/17 35 مزدوجالشعراء08794Hعادل بونوار
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية

 السراغنة

124/01/17 51 مزدوجالصهريج08837Eعاشور امدنيغن

إقليم: قلعة اضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

 السراغنة

116/09/93 188 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق الليم 09042Cمزدوجازنادة

إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة

101/01/17 35 مزدوجالشعراء08794Hعبد الرزاق حدو

مدرسة عمر بن عبد إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

العزيز

إقليم: قلعة 

 السراغنة

117/09/90 195 قلعة السراغنة 20654Zعبد العزيز جبابرة

)البلدية(

مزدوج

الملسة كرن الكبش 

المركزية

إقليم: قلعة مدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/02 149 قلعة السراغنة 08748Hعبد ا زروق

)البلدية(

مزدوج

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

202/09/20 9 مزدوجزمران الشرقية08904Cعبد المطلب الحجام

إقليم: قلعة اولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية

 السراغنة

504/09/18 28 مزدوجأولد بوعلي الواد09004Lعبدالجبار بوكرين

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية

 السراغنة

204/09/18 29 مزدوجالهيادنة08951Dعبدالحق الرمال

إقليم: الفقيه بن مركزية اولد عبد اإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية

صالح

604/09/18 29 إلتحاق بالزوجةعبدالغاني الطاكي 07584Tمزدوجالخالفية

إقليم: قلعة مركزية اولد ناصر - لمزمإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08866Lعتيقة كرامي

إقليم: قلعة ثانوية الطلس العداديةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة

104/09/19 15 مزدوجزمران26804Jعرباوي دنيا

إقليم: قلعة الزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية

 السراغنة

102/09/20 9 مزدوجأولد الشرقي08969Yعزيز اخويرات

مركزية اولد ناصر - 

زمران الشرقية

ايت العالي بن احمد إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 19 مزدوجأولد عامر18966Pعزيزة الحفيان

إقليم: الفقيه بن مركزية  المغرب العربيإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية

صالح

823/01/17 28 إلتحاق بالزوجعشاب سهام 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: قلعة  السراغنة

الحسني

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجعلية الممناوي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: قلعة سيدي الحطاب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجسيدي الحطاب09033Tعمر بوعتروس

اولد علي الجمعة 

المركزية

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: قلعة  السراغنة

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/20 9 سيدي عيسى بن 08883Eعمر بيا

سليمان

مزدوج
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الصلية
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إقليم: قلعة الشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجعواطف الشجعي 08794Hمزدوجالشعراء

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

502/09/20 14 مزدوجسيدي موسى09022Fغانم خديجة

إقليم: قلعة اولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

 السراغنة

107/09/05 79 إلتحاق بالزوجغيثة المغاري 08986Sمزدوجميات

ايت العالي بن احمد 

المركزية

605/09/11إقليم: خنيفرةامالوإقليم: قلعة  السراغنة 65 إلتحاق بالزوجفاتحة البكري 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

إقليم: قلعة العثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحقاوي 08817Hمزدوجالعثامنة

اولد سيدي عيسى 

المركزية

804/09/18إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: قلعة  السراغنة 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العكاري 14516Cمزدوجكيسر

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

الشق

104/09/18 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء خليل 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

 السراغنة

504/09/19 26 مزدوجالجوالة08929Eفاطمة الزهراء رشيق

اكتاوة رأس العين إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

602/09/21 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء نافع 25708Tمزدوجاجبيل

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

 السراغنة

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجفاطمة عاقل 08968Xمزدوجأولد الشرقي

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجفدوى بنعمار 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة سيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية

 السراغنة

406/09/17 29 مزدوجزمران الشرقية08918Tفيروز الشوكة

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/18 13 سيدي عيسى بن 08880Bكريم ايوب

سليمان

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

الشق

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجكريمة الريم 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/18 28 مزدوجبويا عمر08830Xكمال الطالبي

إقليم: قلعة الجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية

 السراغنة

605/09/11 61 مزدوجالجوالة08926Bكمال باني

104/09/19إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 31 مزدوجمجي09963Dكوثر لبصير
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: قلعة سيدي ادريس المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة

104/09/18 25 مزدوجأولد خلوف08851Vلحماد المهدي

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

 السراغنة

602/09/20 14 مزدوجسيدي موسى09022Fلكحل خولة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيد 166 مزدوججليز )المقاطعة(02496Mلكعيبة هناء

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسة

المركزية

704/09/19عمالة: مراكش 15 إلتحاق بالزوجلمياء الحوراني 02822Sمزدوجأولد حسون

إقليم: قلعة اولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجبويا عمر08832Zليلى احمدوا

اولد علي الجمعة 

المركزية

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

302/09/20 9 مزدوجواركي08825Sم احديدوا

إقليم: قلعة اولد يعيش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي

 السراغنة

104/09/12 30 مزدوجأولد خلوف08854Yم البستانى

ايت العالي بن احمد إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 22 مزدوجأولد عامر18966Pم الرافعي

إقليم: قلعة لعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية

 السراغنة

505/09/03 99 مزدوجالعثامنة08820Lم العرايشي

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية

 السراغنة

804/09/18 22 مزدوجأولد مسعود09013Wم بسباس

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية

 السراغنة

106/09/00 155 مزدوجازنادة09043Dمريم بو الحجات

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية

 السراغنة

506/09/17 26 مزدوجأولد يعقوب09047Hمريم رياض

إقليم: قلعة بوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجبويا عمر08830Xمريم واية

206/09/17إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 26 إلتحاق بالزوجةمصر بوزيت 04114W)مزدوجاكوراي )البلدية

113/02/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 28 إلتحاق بالزوجةمصطفى العموش 07246Aمزدوجتاكلفت

116/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزية 189 مزدوجبني ملل )البلدية(07296Eمصطفى سعيد

إقليم: قلعة مدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية

 السراغنة

216/09/94 213 قلعة السراغنة 20655Aموسى السالمي

)البلدية(

مزدوج
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الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 
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إقليم: قلعة احمد بلحاج المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة

204/09/19 31 مزدوجالهيادنة08952Eنادية ادراعو

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

 السراغنة

704/09/19 13 مزدوجالهيادنة08957Kنادية بهلولي

إقليم: قلعة مركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

 السراغنة

402/09/20 9 مزدوجالشعراء08800Pنادية حدادي

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

الصوالح بن حمادي إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

402/09/14إقليم: الرحامنة 51 مزدوجسيدي علي لبراحلة09254Hناشط عبد الوهاب

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزية

 السراغنة

206/09/01 83 إلتحاق بالزوجةنبيل  باب ا 09043Dمزدوجازنادة

إقليم: قلعة الرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة

306/09/01 118 إلتحاق بالزوجةنبيل العابيد 09043Dمزدوجازنادة

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

 السراغنة

502/09/20 9 مزدوجواركي08825Sنجاة زهري

إقليم: قلعة اولد شعيب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

 السراغنة

802/09/21 7 مزدوجالواد لخضر08861Fنجية لعروسي

إقليم: قلعة لبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

 السراغنة

705/09/03 131 قلعة السراغنة 09044Eنعيمة عادل

)البلدية(

مزدوج

اكتاوة رأس العين 

المركزية

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة أكنسوسإقليم: قلعة  السراغنة 157 إلتحاق بالزوجنعيمة كشطوط 02468G)مزدوججليز )المقاطعة

إقليم: قلعة بويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

 السراغنة

602/09/21 7 مزدوجبويا عمر08833Aنهيلة بناحمان

إقليم: قلعة مدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية

 السراغنة

406/09/01 131 إلتحاق بالزوجنوال دليل 27105L قلعة السراغنة

)البلدية(

مزدوج

إقليم: قلعة اولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

 السراغنة

202/09/20 9 مزدوجزمران08901Zنور الدين القدوري

104/09/18إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 25 إلتحاق بالزوجةنور الدين المسكين 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة زرقاء اليمامةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 183 مزدوجالمنارة )المقاطعة(27712Wنور الدين باخي

إقليم: قلعة الفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة

202/09/20 14 مزدوجفرايطة08808Yهالة حبوب

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجهدى عبد لوي 08951Dمزدوجالهيادنة
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الصلية
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اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/20 19 مزدوجميات08985Rهشام الكلوطي

إقليم: قلعة ايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة

302/09/20 14 مزدوجأولد بوعلي الواد09002Jهند الضبلي

عمالة: الصخيرات السلمإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية

 - تمارة

424/01/17 31 إلتحاق بالزوجهند لمعيزي 23104Mمزدوجمرس الخير

إقليم: قلعة اولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

 السراغنة

502/09/20 14 مزدوجسيدي موسى09022Fوداد الكداري

اولد سيدي عيسى إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجوفاء الباز 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة اولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية

 السراغنة

502/09/20 14 مزدوجالجوالة08929Eوقر فاطمة الزهراء

إقليم: الفقيه بن م.أولد سيدي شنان 1إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزم

صالح

205/09/11 40 الفقيه بن صالح 07335Xياسمين أشلعون

)البلدية(

مزدوج

إقليم: قلعة مدرسة هراوةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

 السراغنة

206/09/17 45 مزدوجسيدي رحال )البلدية(08896Uيوسف استيتة

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

424/01/17 43 مزدوجميات08985Rيوسف خيوب

إقليم: الفقيه بن مركزية أولد افرجإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية

صالح

104/09/19 13 إلتحاق بالزوجةيوسف ياسين 07457Eمزدوجأولد ناصر

إقليم: قلعة سيدي الحطاب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية

 السراغنة

102/09/20 14 مزدوجسيدي الحطاب09033Tيونس البصراوي

إقليم: قلعة اولد بوخليق المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية

 السراغنة

902/09/20 9 مزدوجالهيادنة08957Kيونس بو سكين

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08867M عبد الله المرابطي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم,علل بن عبد ا 28 إلتحاق بالزوج نادبة شنة 10236Aمزدوجاكرض

304/09/12إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 61 مزدوجلمهارة17799Wأحمد  الهموري

 م.م.سيدي علي بن 

معاشو

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الصويرة 181 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02503Vأحمد أخبزي

102/09/21إقليم: الصويرةم.م الظهرإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجامكراد10373Zأحمد الموحدي
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102/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 مزدوجسيدي الجزولي10265Gأسماء بلحيلت

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م بوزمور 24 مزدوجاتوابت13946Hأسماء ولمام

702/09/20إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 24 مزدوجلمصابح13666Dآسية حلي

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرة م م تكوشت 21 إلتحاق بالزوجةأشرف آيت تورى 10252Tمزدوجتدزي

104/09/19إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 21 إلتحاق بالزوجأكحيش خديجة 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

506/09/17إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 35 إلتحاق بالزوجإلهام لمتوح 13680Uمزدوجسيدي عيسى

102/09/21إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكشولة09973Pأم رمان الفرشي

502/09/20إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 14 مزدوجتكاط09939Cأمال سامي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجامخاليف10120Zأميمة بريني

102/09/16إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 33 إلتحاق بالزوجأمينة لمكيكز 10062Lمزدوجأيت سعيد

602/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجكشولة09978Vأنس إدار

102/09/21إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cأوسامة مسلك

602/09/21إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجاكليف10185Vإيجة أسوس

102/09/20إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 24 مزدوجالغيات13967Fإيمان البوكيلي

502/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكشولة09978Vإيمان بخليجة

104/09/19إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 21 مزدوجامخاليف10124Dإيمان لقطيفي

802/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 7 مزدوجسيدي الجزولي10265Gأيوب ربيح
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1002/09/20إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 إلتحاق بالزوجابتسام السمراوي 18548Kمزدوجلمراسلة

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 11 مزدوجايدا اوكلول10351Aابراهيم اشقلو

102/09/20إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 11 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gابراهيم الدلش

106/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 45 مزدوجتمنار )البلدية(09884Tابراهيم شاهد

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الصويرةم.م ايت ازم

بوسحاب

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1004/09/19 18 إلتحاق بالزوجابوتزارت سناء 04869Sمزدوجامسكروض

806/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 29 مزدوجمجي09963Dاحمد التاوبالي

506/09/17إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 45 مزدوجسيدي احمد أوحامد10249Pاحمد الزاكي

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها

203/09/13 59 مزدوجأيت عميرة05181Fاحمد ايت علو

102/09/20إقليم: الصويرةم.م الظهرإقليم: الصويرةم م. السعديين 14 مزدوجامكراد10373Zاحمد بنشير

406/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 29 مزدوجتكاط09938Bاخبيرالسعدية

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 36 إلتحاق بالزوجاخليدي سكينة 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد

مدرسة م الدريسي إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدون

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/95 112 مزدوجاصيلة )البلدية(15203Zادريس روشدي

406/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 35 إلتحاق بالزوجاسماء الخزوم 08225Pمزدوجأولد احسين

902/09/20إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرةم م  لكراردة 11 مزدوجامرامر09909Vاشرف الكياس

102/09/20إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 مزدوجسيدي اسحاق10079Eاكرام نموس

116/09/97إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم/م ايت ادير 189 مزدوجالصويرة )البلدية(25709Uالحسن اتمليت

104/09/19إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م بوزمور 21 إلتحاق بالزوجةالحسين ادومغار 09920Gمزدوجسيدي بولعلم
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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702/09/20إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 مزدوجأسني03499Cالحسين الحياني

مجموعة مدارس أولد إقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

دليم المركزية

1126/09/17عمالة: مراكش 35 مزدوجأولد دليم02776Sالرميلي نجاة

1002/09/21إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 إلتحاق بالزوجالسعدية بنحمو 09946Kمزدوجتكاط

625/10/93إقليم: الصويرة مدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرةم.م. الرياض 185 مزدوجالصويرة )البلدية(09860Sالسعدية جلولي

202/09/21إقليم: الصويرةم.م أكركورإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجايدا وكازو10347Wالطاهر كروم

104/09/02إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 133 مزدوجتمنار )البلدية(09875Hالطيب الدي

1004/09/19إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم م ايت عدي 31 مزدوجاتوابت13947Jالعلولي خديجة

606/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الصويرةم.م. كشولة 23 إلتحاق بالزوجالعماري يسرى 06580Bمزدوجتيفروين

802/09/21إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 10 إلتحاق بالزوجالقاسمي مينة 09938Bمزدوجتكاط

102/09/21إقليم: الصويرةم/م سيدي عمرإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجسيدي أحمد السايح10307Cالكراع الحسين

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الصويرةم م اهل الجمعة

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 30 إلتحاق بالزوجالكشتاف  نادية 02755Uمزدوجحربيل

306/09/17إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 35 مزدوجتفتاشت09877Kالمحسن يوسف

المدرسة البتدائية إبن إقليم: الصويرةم.م. الرياض

زيدون

101/01/02إقليم: العيون 107 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hالمصطفى لبحاير

102/09/20إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 11 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gالمصطفى مبريك

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

وتنان

1003/09/13 43 مزدوجتامري26138Kالملوكي عزيزة

602/09/21إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 مزدوجسيدي الجزولي10275Tالمهدي الدكيز

806/09/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 35 مزدوجتاركانت10387Pالمهدي بوزنير
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102/09/21إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dالمهدي عمراني

902/09/20إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 مزدوجالغيات13967Fالمهيلي غزلن

م.م سيدي أحمد الرامي- إقليم: الصويرةم.م. إمكراد

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجةالمونشيط ياسين 04853Zمزدوجأورير

404/09/12إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: الصويرةم.م المزيلت 69 إلتحاق بالزوجالنوالة فوزية 13829Fمزدوجالبدوزة

304/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 31 مزدوجلمراسلة13602Jالوراث فوزية

402/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم م  بني سليم 21 مزدوجمجي09966Gاميمة قنديل

902/09/21إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 سيدي عيسى 09928Rامينة الصادق

الركراكي

مزدوج

902/09/20إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 21 مزدوجلمزوضية02876Aامينة الماطي

402/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 11 مزدوجكشولة09973Pانس زرطيح

مجموعة مدارس النعمة إقليم: الصويرةم.م أكركور

مركزية اتنين ايت الرخاء

306/09/17إقليم: سيدي افني 35 إلتحاق بالزوجةاودون الحسن 17026Fمزدوجأيت الرخا

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم

 السراغنة

202/09/20 24 مزدوجأولد عراض08786Zايت الداودي عبد القادر

306/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات 45 مزدوجاغمات03386Eايت القاضي عبد اللطيف

202/09/20إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 مزدوجاتوابت13946Hايمان مرداد

302/09/20إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم م  اغيسي 11 مزدوجسيدي اسحاق10074Zايوب البخلي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجامخاليف10120Zبديعة الكاسم

302/09/21إقليم: اليوسفيةالنور )م/ج(إقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 17 مزدوجلخوالقة25800Tبشرى البلدي

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي لعروسي10144Aبشرى زرهون
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102/09/20إقليم: الصويرةم.م. تفضناإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 مزدوجتافضنا10294Nبنكزول م

302/09/20إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم م  اغيسي 11 مزدوجسيدي احمد او مبارك10358Hبنون هشام

116/09/99إقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 153 مزدوجتالمست )البلدية(09871Dبوشرة بن الغضفة

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 إلتحاق بالزوجبوشرى المنصوري 10057Fمزدوجأيت سعيد

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م أكركور 35 مزدوجايدا اوكلول10351Aتفراط الحسين

602/09/20إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 مزدوجكريمات10045Tثريا  بشينا

102/09/20إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gثرية بوالتخريز

مدرسة م الدريسي إقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/99 183 مزدوجاصيلة )البلدية(15203Zثورية الزاهي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 مزدوجتاركانت10380Gجمال بوامان

116/09/96إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامد 197 مزدوجالصويرة )البلدية(09866Yجمال فرعون

المدرسة البتدائية إقليم: الصويرةم م  بوزاما

المنفلوطي

316/09/99إقليم: العيون 102 مزدوجالعيون )البلدية(25879Dجموع اخضرن

إقليم: قلعة اولد يعقوب المركزيةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل

 السراغنة

402/09/21 17 مزدوجأولد يعقوب09047Hجميلة لسان الدين

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م ايت عدي 24 مزدوجاتوابت13946Hجهاد لهللي

1102/09/20إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 24 مزدوجاتوابت13946Hجهان التكني

إقليم: قلعة لمزم المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت

 السراغنة

102/09/21 7 إلتحاق بالزوججيهان النطاكي 08872Tمزدوجمزم صنهاجة

304/09/18إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 28 إلتحاق بالزوجحبيبي شريفة 13919Dمزدوجنكا

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 15 مزدوجايدا اوكلول10351Aحسن أوجدي
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102/09/21إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 17 مزدوجكريمات10045Tحسن الغزالي

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: الصويرةم.م  افرا

باها

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجةحسن بومليك 05164Mمزدوجأيت عميرة

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 مزدوجبيز ضاض10225Nحسن عل

102/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 مزدوجسيدي لعروسي10147Dحسناء اوسوس

عمالة مقاطعات عين المام البخاريإقليم: الصويرةم م امسكركيد

السبع الحي الم

302/09/20 14 إلتحاق بالزوجحسناء ايت حدو 01607W عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/20إقليم: الصويرةم م اطايبينإقليم: الصويرةم.م أكركور 14 مزدوجسيدي الجزولي10269Lحفصة المرابط

302/09/20إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 مزدوجسيدي اسحاق10079Eحفصة الناجمي

602/09/21إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: الصويرةم م امسكركيد 8 إلتحاق بالزوجحفيظة لشهب 13640Aمزدوجلحدار

204/09/19إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرة م م تكوشت 21 مزدوجامخاليف10124Dحليمة هارم

202/09/21إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dحمزة الغربي

904/09/19إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م أقرمود 25 مزدوجلكدادرة10068Tحمزة دوصي

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجسيدي لعروسي10144Aحمزة شرفي

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الحسيناتإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجإيغود13777Zحمزة مساعد

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجتافضنا10295Pحميد ادجو

102/09/21إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجالزاويت10210Xحميد الراجي

106/09/17إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 35 إلتحاق بالزوجةحميد خليل 10249Pمزدوجسيدي احمد أوحامد

402/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 14 مزدوجتاركانت10387Pحنان  إيدعليكوش
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304/09/18إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 38 مزدوجتمنار )البلدية(09884Tحنان أزيكي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 18 مزدوجايمي نتليت10284Cحنان اصبور

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 31 مزدوجمجي09970Lحنان الديبي

102/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 مزدوجكشولة09973Pحنان لصفر

1102/09/20إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 21 مزدوجلمصابح13666Dحنان لهزيل

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م تكاديرت

النعيرات

302/09/21إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lحورية الراجي

الركراكي

مزدوج

406/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 45 مزدوجالجعيدات09163Jحياة اغني

504/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم م  بني سليم 31 مزدوجالكرعاني13671Jحياة الحيمودي

102/09/20إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 14 إلتحاق بالزوجةخالد العسراوي 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

102/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 مزدوجكريمات10040Mخالد المساعد

306/09/17إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 29 إلتحاق بالزوجةخالد الهللي 10651Bمزدوجاباينو

406/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 39 مزدوجالجعيدات09163Jخاليد مهيد

502/09/21إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dختمي سهام

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجالزاويت10206Tخدوج بوجي

504/09/19إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 31 مزدوجاتوابت13946Hخديجة  اشريكة

704/09/19إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 18 مزدوجسيدي أحمد السايح10310Fخديجة ادوبها

202/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م الظهر 7 مزدوجكشولة09978Vخديجة الفقير
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 إلتحاق بالزوجخديجة المولوع 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م أكركور 14 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cخديجة الهدوم

1002/09/20إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 15 إلتحاق بالزوجخديجة اوبركة 10045Tمزدوجكريمات

204/09/18إقليم: كلميمم م تكاوستإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 29 إلتحاق بالزوجخديجة بللي 10640Pمزدوجلقصابي تاكوست

706/09/17إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة 36 إلتحاق بالزوجخديجة توتو 10236Aمزدوجاكرض

102/09/21إقليم: الصويرةم.م المزيلتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 مزدوجامزيلت09890Zخديجة سابق

602/09/21إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hخديجة كروار

إقليم: قلعة عقبة بن نافع المركزيةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا

 السراغنة

202/09/21 17 مزدوجالعامرية09006Nخديجة متوكل

627/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م الميرات 49 مزدوجالغيات13963Bخديجة هشيكة

516/09/96إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم م أبارو 185 مزدوجالصويرة )البلدية(09858Pخليد ادريسي

202/09/21إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 17 مزدوجمجاط03132Dخولة المروني

904/09/18إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 28 مزدوجايمي نتليت10279Xخولة موريطان

1127/01/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م بئر كوات 40 مزدوجاتوابت13946Hدحلون فاطمة الزهراء

602/09/21إقليم: الصويرةم م اطايبينإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 مزدوجسيدي الجزولي10269Lدنيا مجاهد

304/09/18إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم م بئر كوات 25 إلتحاق بالزوجربيعة بلكدية 13820Wمزدوجمول البركي

404/09/18إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م  اغيسي 28 إلتحاق بالزوجرجاء احجير 10236Aمزدوجاكرض

202/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 مزدوجسيدي بولعلم09914Aرجاء لكرام
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. المام مسلمإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي

وتنان

107/09/04 149 مزدوجاكادير )البلدية(28733Fرشيد العبادي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م  اساغن 21 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cرشيد الهدوم

302/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 مزدوجتاركانت10387Pرشيد بالعواد

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 23 مزدوجلمصابح13666Dرشيد بن ركبة

302/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 مزدوجسيدي لعروسي10147Dرشيد ركيك

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجايذا وعزا10319Rرشيد كريكر

906/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 26 إلتحاق بالزوجةرشيد لمنيتلي 13929Pمزدوجنكا

504/09/18إقليم: الصويرةم/م ايت اديرإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 25 مزدوجسيدي أحمد السايح10304Zرشيد منصور

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م. تمنت 7 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cرشيدة شفيق

مدرسة أبو هريرة إقليم: الصويرةم/م ايت ادير

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/01 161 طنجة المدينة 15216Nرشيدة هيلن

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الصويرةم م اطايبينإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 مزدوجسيدي الجزولي10269Lرضوان اكيدر

627/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 40 إلتحاق بالزوجةرضوان العود 13924Jمزدوجنكا

1002/09/21إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 مزدوجمسكالة10025Wرهام لعماري

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 21 مزدوجسيدي احمد او مبارك10358Hروان بنعللي

904/09/18إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 22 إلتحاق بالزوجةزكرياء الحيمر 10279Xمزدوجايمي نتليت

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 إلتحاق بالزوجةزكرياء الكورمي 09958Yمزدوجتفتاشت

827/01/17إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م الدحامنة 49 مزدوجالغيات13959Xزكرياء بوادسي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم م ايت عدي 21 مزدوجمسكالة10025Wزليم صوفيا

802/09/21إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 سيدي عيسى 09928Rزهيرة فكري

الركراكي

مزدوج

202/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم م اصهاهل 14 مزدوجكريمات10040Mزينب الحرش

503/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: الصويرةم.م المزيلت 24 مزدوججدور13697Mزينب الداودي

902/09/20إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم م اصهاهل 14 إلتحاق بالزوجسعاد  ايت بل 09933Wمزدوجتكاط

502/09/20إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم م تكاديرت 14 مزدوجايمي نتليت10281Zسعاد أمكرود

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابي

وتنان

116/09/93 211 مزدوجاكادير )البلدية(26357Yسعاد الشاوي

502/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م اطايبين 14 سيدي عيسى 09928Rسعاد الهطي

الركراكي

مزدوج

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 25 إلتحاق بالزوجةسعيد الثقي 10185Vمزدوجاكليف

204/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م  اغيسي 25 مزدوجلكدادرة10068Tسعيد دباج

104/09/19إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م المزيلت 18 مزدوجسيدي احمد او مبارك10362Mسعيد وخرون

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاح )م/ج(إقليم: الصويرةم.م. إمكراد

باها

106/09/17 29 إلتحاق بالزوجةسفيان اكناري 05249Eمزدوجأيت ميلك

904/09/18إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 38 مزدوجمجي09963Dسفيان قضباني

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي لعروسي10144Aسكينة اكشيرة

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hسكينة الضاهر

404/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم م ايت عدي 21 إلتحاق بالزوجسكينة القديري 13929Pمزدوجنكا

902/09/21إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجتدزي10259Aسكينة القرطوبي
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/20إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 إلتحاق بالزوجسكينة بلهرادي 13843Wمزدوجأيير

201/09/21إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aسكينة تيكي

604/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم م تكاديرت 31 مزدوجالكرعاني13671Jسكينة رجاء

302/09/20إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. أكليف 24 مزدوجالغيات13974Nسكينة سراط

902/09/20إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 14 مزدوجتافضنا10295Pسلمى فقهي

102/09/20إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 مزدوجلمراسلة13607Pسلمى ملوي

802/09/21إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي بولعلم09914Aسمية كواش

102/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجكشولة09978Vسمية مبروك

104/09/19إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم.م المزيلت 18 مزدوجالمواريد10032Dسمير ابوسكين

302/09/20إقليم: الصويرة م.م. أكراروإقليم: الصويرةم.م الظهر 11 مزدوجاسايس10156Nسميرة اماست

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم م ايت عدي

النعيرات

404/09/19إقليم: الصويرة 21 سيدي عيسى 09924Lسميرة عمرو

الركراكي

مزدوج

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة جنان أورادإقليم: الصويرة مدرسة البحيرة 144 مزدوججليز )المقاطعة(27456Tسميرة لغبيرة

304/09/18إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم م  المكادمة 28 إلتحاق بالزوجسناء أمنصور 09877Kمزدوجتفتاشت

702/09/21إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجتافضنا10295Pسناء عامر

102/09/21إقليم: اليوسفيةمدرسة م البوعمرانيإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 إلتحاق بالزوجسهام ناني 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

104/09/19إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 28 مزدوجاتوابت13946Hسواني عائشة

502/09/20إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم م اصهاهل 14 مزدوجأولد امرابط09951Rسومية المعاون
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202/09/21إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجكشولة09973Pشيماء مصيد

102/09/20إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 إلتحاق بالزوجشيماء موهب 10124Dمزدوجامخاليف

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكي

الحركات المركزية

207/09/05عمالة: مراكش 82 إلتحاق بالزوجصفاء حريم 02565Mمزدوجتسلطانت

206/09/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 35 إلتحاق بالزوجصفاء خنبوري 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

1002/09/21إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 8 إلتحاق بالزوجصفاء كسكوس 13602Jمزدوجلمراسلة

404/09/18إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 28 مزدوجتكاط09938Bصفية لمتيبت

302/09/20إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 14 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gضحى اسحيمد

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: الصويرة     م.م. أركان

باها

604/09/19 18 إلتحاق بالزوجةطارق أيت بن علي 05129Zمزدوجواد الصفا

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 26 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hطارق معلي

102/09/21إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجسيدي لعروسي10136Sطاهر ابو العلء

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 32 مزدوجسيدي اسحاق10073Yعائشة أرباح

402/09/21إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 مزدوجايدا اوكلول10351Aعائشة اذاوجاعا

502/09/20إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 11 مزدوجسيدي احمد او مبارك10362Mعادل المحب

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 29 مزدوجسيدي اسحاق10079Eعبد الله صابر

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجالعثامنة08821Mعبد الجليل الطاهري

202/09/21إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجسيدي لعروسي10136Sعبد الحق حسام

116/09/97إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 14 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gعبد الحكيم النصايري
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102/09/20إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 11 مزدوجايدا اوكلول10351Aعبد الحميد أزنير

202/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م إبلتن 11 مزدوجتاركانت10387Pعبد الرحمان  ناضيم

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: الصويرة     م.م. أركان

باها

304/09/19 19 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان ابغاو 05129Zمزدوجواد الصفا

102/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م الظهر 11 مزدوجتاركانت10387Pعبد الرحمان الكشير

102/09/21إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cعبد الرحيم أقريش

202/10/02إقليم: الصويرةمدرسة سيدي عبد الجليلإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 117 مزدوجتالمست )البلدية(09872Eعبد الرحيم المزكي

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجبيز ضاض10225Nعبد الرحيم باعمران

104/09/18إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم.م الظهر 25 مزدوجتافضنا10300Vعبد الرحيم جوبرة

202/09/21إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 17 مزدوجسيدي احمد او مبارك10362Mعبد الرحيم خروبة

602/09/20إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م اطايبين 11 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mعبد الرحيم نعيم

102/09/21إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوجسيدي لعروسي10136Sعبد العالي بوزرازي

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الصويرةم م بئر كوات

وسعيد المركزية

202/09/15عمالة: مراكش 41 إلتحاق بالزوجةعبد العالي بوهدون 02751Pمزدوجحربيل

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرة م م تكوشت 8 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الكطابي 09970Lمزدوجمجي

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجسيدي لعروسي10144Aعبد الكبير الحيمر

202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: الصويرة م م تكولت 24 مزدوجراس العين13741Kعبد الكريم كروار

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cعبد ا شاهد

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصيرإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجالمواريد10028Zعبد المالك أدميعي
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102/09/21إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجايمي نتليت10281Zعبد المجيد ايت الطالب

502/09/21إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجكشولة09973Pعبد المغيت الغرباوي

204/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م ابن زهر 29 مزدوجلكدادرة10068Tعبد المنان العلمي

606/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 39 مزدوجسيدي اسحاق10079Eعبد النبي الغربي

906/09/17إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الصويرةم م  لكراردة 39 مزدوجاكرفروان03357Yعبد الهادي دودوح

102/09/20إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 24 مزدوجاغواطيم03749Zعبد الواحد بنمحسيس

102/09/20إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 مزدوجسيدي اسحاق10074Zعبدالخالق لمسوندي

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: الصويرة     م.م. أركان

باها

504/09/19 19 إلتحاق بالزوجةعبدالرحمان هرمان 05227Fمزدوجبلفاع

116/09/96إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م  اساغن 193 مزدوجسميمو09878Lعبدالكبير دردار

104/09/19إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 28 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10323Vعبدا اخصاي

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم

باها

1002/09/20 13 إلتحاق بالزوجةعبدا الجداوي 05233Mمزدوجبلفاع

102/09/21إقليم: الصويرةم/م ايت اديرإقليم: الصويرةم.م الظهر 17 مزدوجسيدي أحمد السايح10304Zعبدا امحي

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hعبيدة زريوح

206/09/17إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 29 إلتحاق بالزوجةعز الدين الكنوني 13933Uمزدوجلمعاشات

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: الصويرةم سيدي بوسكري

مالك

106/09/01إقليم: العيون 100 مزدوجالعيون )البلدية(18648Uعزالدين سليم

104/09/19إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 18 مزدوجالغيات13975Pعزيز برخيص

105/09/08إقليم: الصويرةم/م المام اشافعيإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 61 مزدوجامكراد10374Aعفراء الهراز
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702/09/20إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم م اطايبين 24 مزدوجاتوابت13952Pعلء الدين انشيفة

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 18 مزدوجأولد امرابط09951Rعلل سعيف

306/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا 26 إلتحاق بالزوجةعلي حاضر 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الصويرةم.م.المرابطين

المركزية

216/09/97عمالة: مراكش 171 مزدوجتسلطانت02564Lعمر لفطير

102/09/20إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 مزدوجايدا اوكلول10352Bعواطف الوردي

102/09/20إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 14 إلتحاق بالزوجفاضمة الفاطمي 03121Sمزدوجمجاط

904/09/18إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 35 مزدوجاتوابت13946Hفاطمة  كريري

202/09/21إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجايمي نتليت10281Zفاطمة الزهراء إد المشور

501/01/06إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم,علل بن عبد ا 92 مزدوجتكاط09938Bفاطمة الزهراء ابراش

مدرسة م الدريسي إقليم: الصويرةم م  سكياط

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 19 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الصولي 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

502/09/20إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم.م. أكليف 24 مزدوجلبخاتي13652Nفاطمة الزهراء بن الضاوية

402/09/21إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 مزدوجامرامر09904Pفاطمة الزهراء سعدن

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء كمراوي 13774Wمزدوجإيغود

406/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 35 مزدوجاغمات03379Xفاطمة الزهراء ليدري

504/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 31 مزدوجلمراسلة13602Jفاطمة الزهرة لمريحي

902/09/20إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الصوفي 13838Rمزدوجأيير

406/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م فج الريح 45 مزدوجسيدي أتيجي13615Yفاطمة العصادي
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302/09/21إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 مزدوجسيدي لعروسي10136Sفاطمة الكاوي

804/09/19إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 31 مزدوجلبخاتي13656Tفاطمة بوحنيك

227/01/17إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: الصويرةم.م. كشولة 41 إلتحاق بالزوجفاطمة دفيق 07633Wمزدوجكطاية

104/09/12إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. تفضنا 76 إلتحاق بالزوجفاطمة صدقي 09878Lمزدوجسميمو

804/09/18إقليم: الصويرةم م ام العيونإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 23 إلتحاق بالزوجفاطمة صفي 09988Fمزدوجمولي بوزرقطون

المدرسة الجماعاتية إقليم: الصويرةم م تكاديرت

الخنساء

802/09/20إقليم: اليوسفية 24 مزدوجإيغود25443Eفاطمة عنترة

602/09/16إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم م أبارو 37 إلتحاق بالزوجفاطمة لعراب 13922Gمزدوجنكا

802/09/21إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصيرإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 مزدوجالمواريد10028Zفاطمة مكروب

202/09/21إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 مزدوجامرامر09909Vفتيحة ابو زيد

202/09/20إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 14 إلتحاق بالزوجفتيحة الرامي 13674Mمزدوجالكرعاني

402/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجتاركانت10380Gفتيحة القصبة

802/09/21إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 17 مزدوجسيدي اسحاق10074Zفتيحة بناوي

304/09/19إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرة م م تكوشت 21 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mفدوى الصالح

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجفراح ايت بوانخدمن 02540Kمزدوجالوداية

502/09/21إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجتدزي10259Aفردوس إزضي

702/09/20إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرة م م تكوشت 24 مزدوجتكاط09946Kفوزية الخضرية

304/09/18إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 29 إلتحاق بالزوجفوزية الكوزي 13814Pمزدوجمول البركي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

502/09/10إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: الصويرةم.م. تمنت 29 مزدوجلمزوضية02868Sفوزية زاية

304/09/18إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 28 إلتحاق بالزوجكريم نجاة 08543Kمزدوجأولد رحمون

904/09/19إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الصويرةم,علل بن عبد ا 26 مزدوجاكرفروان03357Yكريمة أيت عمرو

102/09/21إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 سيدي عيسى 09928Rكريمة الجاوي

الركراكي

مزدوج

1102/09/21إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 إلتحاق بالزوجكريمة الطوهري 13666Dمزدوجلمصابح

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hكريمة حموش

604/09/19إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 18 مزدوجسيدي اسحاق10079Eكمال ادرين

1002/09/20إقليم: الصويرةم/م ايت اديرإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 11 مزدوجسيدي أحمد السايح10304Zكوثر ايت عيسى

302/09/20إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 مزدوجأيت داوود )البلدية(09874Gكوثر بكريم

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 24 إلتحاق بالزوجكوثر كسمات 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

602/09/21إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجالمواريد10032Dكوثر مجاهدي

502/09/20إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 7 مزدوجسيدي لعروسي10147Dكوثر نزيلي

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hكوثر هنيني

302/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 سيدي عيسى 09928Rلبنى الفردي

الركراكي

مزدوج

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cلبنى بيكضاض

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 177 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25671Cلبنى شباضة

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 مزدوجامرامر09904Pلبنى قمري
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/19إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 31 مزدوجاتوابت13947Jلبنى لهللي

704/09/18إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 28 مزدوجمجي09970Lلبيض نورة

102/09/14إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 41 مزدوجسيدي احمد أوحامد10249Pلحسن اسكري

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا

وتنان

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجةلحسن الخشوع 20204Kمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م. حفصة أم المؤمنينإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير

وتنان

916/09/99 141 مزدوجاكادير )البلدية(28728Aلحسن الكجون

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم.م. إداوكلول

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 28 مزدوجالمنابهة02767Gلحسن ميدو

عمالة: أكادير  إدا م.م سوق السبت-أوركاإقليم: الصويرة     م.م.تركانت

وتنان

804/09/19 16 إلتحاق بالزوجلطيفة مسافع 04972Dمزدوجتاغزوت

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: الصويرةم م مسكالة

الحسني

302/09/15 40 الحي الحسني 26001Lلعراب  نزهة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات المكي الناصريإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة

 - تمارة

227/01/17 45 إلتحاق بالزوجلعلونعيمة 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

627/01/17إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 40 إلتحاق بالزوجلمياء  التومي 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

325/09/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م  سكياط 45 مزدوجلمعاشات13937Yليلى  بندولة

306/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م الميرات 45 مزدوجسيدي أتيجي13615Yليلى دبيري

802/09/20إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم م  اغيسي 13 إلتحاق بالزوجليلى لصفر 09933Wمزدوجتكاط

202/09/20إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 مزدوجسيدي اسحاق10074Zليلى لقعيزي

502/09/20إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 14 مزدوجتكاط09939Cمارية خية

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة

وتنان

216/09/96 189 مزدوجاكادير )البلدية(04848Uمبارك إمزكان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: الصويرةم.م  تيكودار

باها

604/09/19 19 إلتحاق بالزوجةمبارك اوسوس 05139Kمزدوجواد الصفا
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

402/09/21إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م الظهر 7 مزدوجتدزي10259Aمبارك بوناصر

1006/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 29 إلتحاق بالزوجةم  المنتصر 13887Uمزدوجأولد سلمان

502/09/21إقليم: الصويرةم/م سيدي عمرإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي أحمد السايح10307Cم أكزمير

116/09/97إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 171 مزدوجاكرض10241Fم أمرحوش

404/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 28 مزدوجأيت سعيد10062Lم ابو العولة

102/09/21إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 مزدوجايمي نتليت10284Cم اسماري

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: الصويرة     م.م. أركان

وتنان

304/09/19 21 إلتحاق بالزوجةم افرياض 04867Pمزدوجامسكروض

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 45 مزدوجتاركانت10380Gم اكيمرو

106/09/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 45 مزدوجتاركانت10387Pم البهوش

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 22 مزدوجكريمات10036Hم الزريويل

502/09/21إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hم الكريمي

402/09/21إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجسيدي لعروسي10144Aم الهاتف

102/09/20إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 14 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mم امين الشاوي

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجسيدي الجزولي10265Gم اوجبارى

604/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mم ايت احماني

307/09/05إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكيإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 141 مزدوجسيدي كاوكي10230Uم بارة

504/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 25 مزدوجتاركانت10387Pم ددحنا
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الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجسيدي لعروسي10136Sم سترة

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 15 مزدوجامخاليف10120Zم فتح

204/09/18إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 25 مزدوجايمي نتليت10284Cم كجان

104/09/18إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم م  لكراردة 35 مزدوجتفتاشت09877Kم لحرش

216/09/94إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم م ابن زهر 185 مزدوجالصويرة )البلدية(18778Kم لمين المكرادي

402/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 11 مزدوجتاركانت10387Pمحند ادالقاضي

706/09/17إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 39 مزدوجنكا13926Lمراد اسميطي

402/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوججدور20851Nمروان امحيص

804/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م اطايبين 38 مزدوجلمراسلة13607Pمرية المجيبر

602/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 مزدوجتاركانت10380Gمريم ادالقاضي

902/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 مزدوجكشولة09978Vمريم افطيمي

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 مزدوجامخاليف10120Zمريم العرج

806/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 35 مزدوجأيت سعيد10057Fمريم الحاتمى

م.م. سيدي عيسى إقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان

النعيرات

1002/09/21إقليم: الصويرة 7 سيدي عيسى 09924Lمريم الحنقور

الركراكي

مزدوج

206/09/17إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 36 إلتحاق بالزوجمريم الحيرش 10236Aمزدوجاكرض

302/09/20إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 سيدي عيسى 09928Rمريم الشمالي

الركراكي

مزدوج

404/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م  المكادمة 28 مزدوجلكدادرة10068Tمريم الكمري
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102/09/20إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 مزدوجكشولة09973Pمريم النبيل

404/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 31 مزدوجالكرعاني13671Jمريم بك

304/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 28 إلتحاق بالزوجمريم بوكريلي 13929Pمزدوجنكا

402/09/20إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 مزدوجتاركانت10387Pمريم جدير

1102/09/20إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم.م. أكليف 24 مزدوجلبخاتي13652Nمريم دريوش

706/09/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 45 مزدوجلمراسلة13610Tمريم فقير

404/09/19إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. أكليف 31 مزدوجاتوابت13947Jمريم لبريد

إقليم: قلعة اولد عبو المركزيةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

 السراغنة

102/09/20 24 مزدوجالعثامنة08821Mمريم لشهب

502/09/20إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 24 مزدوجالغيات13974Nمريم مشقي

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

113/02/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرة 31 مزدوجزاوية بن احميدة10116Vمريم ممتاز

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 مزدوجسيدي الجزولي10275Tمريم مهيدرة

504/09/19إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 31 مزدوجاتوابت13947Jمريم نشار

116/09/96عمالة: الميةم عابد الجابريإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 124 إلتحاق بالزوجمريمة الموكار 27549Uمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 35 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10323Vمصطفى أولحلو

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: الصويرةم.م. الجولن

ملول

506/09/17 29 إلتحاق بالزوجةمصطفى المرابط 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

204/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 15 مزدوجمجي09966Gمصطفى لوليدة

اولد علي الجمعة إقليم: الصويرةم.م. تهلوانت

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

702/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xمعاد الشعيبي

سليمان

مزدوج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/18عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 28 إلتحاق بالزوجةمعاد بوجميرة 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

704/09/18إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم م اطايبين 28 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10323Vمليكة العدناني

304/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 15 مزدوجكريمات10036Hمليكة ايت همو بل

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: الصويرة     م.م. أركان

ملول

506/09/17 38 إلتحاق بالزوجةمنصف فرياضي 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: الصويرة م م تكولت

 السراغنة

602/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08867Mمنعم بنعيس

402/09/20إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 مزدوجأسني03506Kمنية باعكوش

102/09/20إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 مزدوجأولد امرابط09952Sمنير المنجيم

101/01/12إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 65 إلتحاق بالزوجموشان نادية 09878Lمزدوجسميمو

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الصويرة     م.م. أركان

بوسحاب

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/19 20 إلتحاق بالزوجةمولي الحسين بوفوس 04869Sمزدوجامسكروض

إقليم: قلعة اولد عراض المركزيةإقليم: الصويرة م م تكوشت

 السراغنة

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجمونية الهنداوي 08786Zمزدوجأولد عراض

904/09/18إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 مزدوجاتوابت13947Jميلودة بن البهالي

616/09/92عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الصويرةمدرسة الصقالة 130 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25247Sمينة أيت عبدالمالك

805/09/11إقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكيإقليم: الصويرةالمدرسة الجديدة 54 إلتحاق بالزوجمينة ادجيو 10230Uمزدوجسيدي كاوكي

306/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 45 مزدوجاغمات03386Eمينة المجاهد

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الصويرةم.م.المرابطين

المركزية

206/09/00عمالة: مراكش 173 مزدوجتسلطانت02564Lنادية البراكة

516/09/97إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامد 185 مزدوجالصويرة )البلدية(18778Kنادية بوهور

102/09/21إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 مزدوجأولد امرابط09952Sنانا وفاء
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/15إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميل 36 مزدوجأيت ميمون11253Fنبيل عدنان

906/09/17إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير 36 إلتحاق بالزوجنجاة الطرش 10236Aمزدوجاكرض

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: الصويرةمدرسة سيدي عبد الجليل

الحسني

117/09/90 164 الحي الحسني 18148Aنجية برغوت

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. إندجا 35 مزدوجسيدي احمد او مبارك10362Mنسيمة مرتادي

104/09/18إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 مزدوجسيدي عبد الجليل10132Mنضيرة لبجولي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 19 إلتحاق بالزوجنعيمة اليوبي 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد

306/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 35 مزدوجتمنار )البلدية(09884Tنعيمة الدريوش

المدرسة البتدائية إقليم: الصويرةم.م  تيكودار

البحتري

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجنعيمة العطاوي 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

228/01/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: الصويرةم.م. كشولة 40 إلتحاق بالزوجنعيمة بوشارب 07637Aمزدوجكطاية

306/09/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 37 إلتحاق بالزوجنفيسة لصفر 10050Yمزدوجلحسينات

204/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 29 مزدوجأوريكة03708Eنوال سعيدو

1006/09/17عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 35 إلتحاق بالزوجنوال فائق 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/20إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م إبلتن 11 مزدوجكريمات10040Mنوالدين وكريم

302/09/21إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجسيدي بولعلم09919Fنور الدين ابدار

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 25 مزدوجتمزكدة- أوفتاس10330Cنور الدين باري

1002/09/21إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 إلتحاق بالزوجنور الهدى بنبري 13940Bمزدوجلمعاشات

102/09/21إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزرانإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 مزدوجبيز ضاض10221Jنورالدين الكراب
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 22 إلتحاق بالزوجهاجر القشاش 13625Jمزدوجبوكدرة

202/09/21إقليم: الصويرةم م اصهاهلإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 مزدوجكشولة09978Vهاجر سكية

404/09/02إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 157 مزدوجحرارة13864Uهدى الغنبوري

1102/09/21إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرةم.م. تمنت 7 إلتحاق بالزوجهدى كرماط 13666Dمزدوجلمصابح

202/09/20إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 مزدوجسيدي الجزولي10265Gهشام ابوالعلء

302/09/21إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرة م م تكولت 7 مزدوجامرامر09909Vهشام القلوش

عمالة: الصخيرات ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م.سيدي كاوكي

 - تمارة

304/09/02 98 إلتحاق بالزوجوئام لمزوكن 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

402/09/21إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم.م المزيلت 7 مزدوجامرامر09904Pواعتو نسرين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النجمةإقليم: الصويرةم م أكدال

سيدي البرنوصي

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجوردة بريام 26466S سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي موسى بن نصيرإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

الحسني

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجوفاء الحمري 26386E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشإقليم: الصويرةم م الدحامنة 163 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25670Bوفاء شباضة

104/09/18إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 28 مزدوجمجي09963Dوهبة شاكر

602/09/21إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 مزدوجايذا وعزا10319Rياسمين ازموك

704/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م أقرمود 22 مزدوجلكدادرة10068Tياسين اركيزة

104/09/19إقليم: الصويرة م.م. أكراروإقليم: الصويرةم/م سيدي عمر 15 مزدوجاسايس10156Nياسين بتسمومت

1006/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم م الدحامنة 29 مزدوجالكرعاني13671Jياسين زاهري

إقليم: قلعة القصور المركزيةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

 السراغنة

302/09/20 24 مزدوجفرايطة08812Cياسين لبزيوي
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم م ايت عدي 24 مزدوجلبخاتي13652Nيسرى  البخاري

402/09/21إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الصويرةم م  سكياط 17 مزدوجعكرمة09143Mيسرى الهيادري

102/09/20إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 11 مزدوجايدا اوكلول10351Aيوسف ادالحاج

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 18 مزدوجايدا اوكلول10352Bيوسف اكليلي

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها

704/09/19 18 إلتحاق بالزوجةيوسف الحرشاوي 05181Fمزدوجأيت عميرة

506/09/17إقليم: الحوزتيديليإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 35 مزدوجتيدلي مسفيوة03299Kيوسف بلحاج

202/09/21إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجتاركانت10380Gيوسف بورحيم

702/09/21إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 مزدوجأولد امرابط09952Sيوسف حبيب ا

102/09/21إقليم: الصويرة م.م. أكراروإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 مزدوجاسايس10156Nيوسف زبير

403/09/18إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرة م م تكولت 28 مزدوجلكدادرة10068Tيوسف شكري

927/01/17إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 39 مزدوجنكا13926Lيوسف قوسمي

204/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 15 مزدوجمجي09966Gيونس اللطيفي

427/01/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م الدحامنة 39 مزدوجلمعاشات13937Yيونس طاهيري

616/09/97إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 183 مزدوجالصويرة )البلدية(09882Rيونس واحمان

مجموعة مدارس دار باقة 

المركزية

مجموعة مدارس النخيل عمالة: مراكش

المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوج فاطمة الزهراء منير 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي 

السباع المركزية

مدرسة عبد الكريم عمالة: مراكش

الخطابي

906/09/00عمالة: مراكش 91 إلتحاق بالزوجةأحمد موكينة 02490F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/93إقليم: الحوزاولد يحيعمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراوي 52 نعمإلهام البرودي 03773Aمزدوجتمصلوحت
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

1001/01/02عمالة: مراكش 52 إلتحاق بالزوجأمريك أمال 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

1002/09/16عمالة: مراكشمدرسة اليوسيعمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجةأنس  الجردوني 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

بلعكيد المركزية

202/09/16عمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجابتسام شويكري 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

506/09/01عمالة: مراكشمدرسة الهدىعمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخ 101 إلتحاق بالزوجاجكال سهام 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

902/09/16عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكش 44 إلتحاق بالزوجاحسان رباك 24232Nمزدوجحربيل

216/09/92إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيعمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد ا 54 نعماحماد ذاكر 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

الطويحينة المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجةادريس الزين 02807Aمزدوجالويدان

114/09/01عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكشمدرسة اليوسي 112 مزدوجتسلطانت02740Cالبودالي آسية

مجموعة مدارس الحرمل 

واعزو المركزية

101/01/10إقليم: الحوزالمسيرة الخضراءعمالة: مراكش 38 نعمإلتحاق بالزوجةالحسين الجمل 03236S)مزدوجتحناوت )البلدية

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكشمدرسة الخلص 96 نعمالسعدية المودن 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/91عمالة: مراكشمدرسة مليليةعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 132 مزدوججليز )المقاطعة(25252Xالصالحي نجات

مجموعة مدارس الحاج 

ادريس المركزية

402/09/16إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيعمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجالصبيعي ايمان 08223Mمزدوجمولي عبد ا

مجموعة مدارس أولد 

عكيل المركزية

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكش

المراكشي

1016/09/97عمالة: مراكش 91 إلتحاق بالزوجالطايح سمية 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

706/09/01عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكش 89 إلتحاق بالزوجالعزوزي مريم 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الشريفية 

المركزية

316/09/92عمالة: مراكشمدرسة الدارسةعمالة: مراكش 165 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02492Hالعزيزة الزاهي

مجموعة مدارس تامسنة 

المركزية

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 203 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02504Wالعقاد سمية

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلعمالة: مراكش 141 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25671Cالعلوي السماعيلي ايمان
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكشمدرسة أم الفضل

بنرحمون المركزية

302/09/14عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجالعمري ابتسام 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسعمالة: مراكش 153 مزدوججليز )المقاطعة(02496Mالغرازي فاطمة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس ابن عمالة: مراكش

بطوطة المركزية

316/09/96عمالة: مراكش 85 مزدوجالوداية02548Uالفكاك سعيد

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة غرناطةعمالة: مراكش 167 مزدوججليز )المقاطعة(25425Kالكنوني  ليلى

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة السعديينعمالة: مراكشمدرسة سكينة 60 إلتحاق بالزوجالمجدوبي فاطمة الزهراء 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

716/09/94عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 85 إلتحاق بالزوجةالمصطفى ايت أوفنوز 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصعمالة: مراكشمدرسة الخلص 70 نعمالمصطفى بنبجة 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الشريفية عمالة: مراكشمدرسة النسيم

المركزية

116/09/92عمالة: مراكش 102 نعمالمضفار مولي عبد العزيز 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الحاج 

ادريس المركزية

217/09/84عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويعمالة: مراكش 137 سيدي يوسف بن علي 02732Uالناجي عبد الكريم

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

مجموعة مدارس ابن عمالة: مراكش

النفيس المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 91 إلتحاق بالزوجالناشئ   قاطمة الزهراء 02522Rمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

418/09/02عمالة: مراكشمدرسة زرقاء اليمامةعمالة: مراكش 140 إلتحاق بالزوجالنومي كنزة 27712W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة سيدي يوسف بن عمالة: مراكشمدرسة احمد النور

علي

911/09/00عمالة: مراكش 17 نعمإلتحاق بالزوجامال بنبابى 02721G سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الكواسمعمالة: مراكشمدرسة اليوسي 158 مزدوجتسلطانت20643Mايت أوخراز خديجة

مجموعة مدارس بوعزة 

المركزية

1015/02/08عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2عمالة: مراكش 48 نعمايت الشيخ م 27230Xمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

مجموعة مدارس أكفاي عمالة: مراكش

المركزية

804/09/12عمالة: مراكش 27 إلتحاق بالزوجةايت بريم حسن 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس أيت عمالة: مراكشمدرسة أم الفضل

إيمور المركزية

305/09/07عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجايت خويا إلهام 02610Lمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس ابن 

بطوطة المركزية

مجموعة مدارس عمالة: مراكش

السويهلة المركزية

905/09/11عمالة: مراكش 39 إلتحاق بالزوجايت م الهام 02520Nمزدوجالسويهلة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة الطبري 16 نعمايت هرى زايد 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس باب 

الطلس المركزية

مجموعة مدارس ابن عمالة: مراكش

الونان المركزية

902/09/20عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجايمان لحماد 02620Xمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة الرازيعمالة: مراكش 141 مزدوججليز )المقاطعة(02461Zبرادة ابتسام

607/09/05عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكشمدرسة رياض المرجان 81 إلتحاق بالزوجبربا ش حليمة 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

516/09/96عمالة: مراكشمدرسة الهدىعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 114 مزدوججليز )المقاطعة(25246Rبركات سومية

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكشمدرسة المل 24 إلتحاق بالزوجبشرى حربالي 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائية

المركزية

414/09/01عمالة: مراكش 63 إلتحاق بالزوجبشرى رضناوي 22135Jمزدوجحربيل

مدرسة سيدي يوسف بن 

علي

716/09/98عمالة: مراكشمدرسة احمد النورعمالة: مراكش 124 نعمبشرى لطفي 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكشمدرسة الدارسة 146 مزدوجالمنارة )المقاطعة(27130Nبشرى محب ا

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

المدرسة البتدائية عمالة: مراكش

الجماعاتية لوداية

113/02/17عمالة: مراكش 39 إلتحاق بالزوجبقال هجر 27264Jمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

102/09/16إقليم: النواصرم. الرحمةعمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجبلقرشي هند 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

102/09/16عمالة: الرباطالمغرب العربيعمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجبن شريف زهرة 01071N يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

503/09/13إقليم: الحوزدار العسريعمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجبهيجة اعويدات 03770Xمزدوجتمصلوحت

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة إسيل 60 نعمبوشرى السبتي 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مدرسة ابن عطية عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود

المراكشي

616/09/92عمالة: مراكش 134 مزدوججليز )المقاطعة(02488Dبوقتيب صليحة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس تامسنة عمالة: مراكش

المركزية

101/01/02عمالة: مراكش 62 إلتحاق بالزوجةتاديست رشيد 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

802/09/16إقليم: الحوزاجيكنعمالة: مراكش 36 مزدوجاغواطيم03749Zتودة ايت القايد
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

101/01/10عمالة: مراكشمدرسة الملعمالة: مراكش 56 مزدوجالمنابهة02738Aجواد بكار

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

519/01/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلعمالة: مراكش 37 مزدوجلمراسلة13607Pحبيبة بالعسري

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلعمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجحدهوم وهبي 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

506/09/17عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجحسناء درهم 02748Lمزدوجحربيل

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة المام الجزوليعمالة: مراكشمدرسة ابن الرومي 179 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02476Rحليمة شاكر

مجموعة مدارس مسعود 

المركزية

مجموعة مدارس الشريفية عمالة: مراكش

المركزية

206/09/00عمالة: مراكش 104 إلتحاق بالزوجحمدون سناء 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس دار باقة عمالة: مراكش

المركزية

901/01/02عمالة: مراكش 81 مزدوجأولد حسون02822Sحميد دورو

مجموعة مدارس 

الصفصافة المركزية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكش 127 إلتحاق بالزوجحورية بلمودن 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

مزوك المركزية

302/09/16عمالة: مراكش 53 مزدوجأولد حسون02828Yحياة اخوي

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

606/09/01عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد إناثعمالة: مراكش 97 إلتحاق بالزوجحياة العمري 02678K مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مدرسة ابن عطية عمالة: مراكش

المراكشي

106/09/01عمالة: مراكش 92 إلتحاق بالزوجحياة اوتادة 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الموردعمالة: مراكشمدرسة المشكاة 114 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25029Eحياة لحميشة

مجموعة مدارس اولد 

انجيم المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

318/09/02عمالة: مراكش 62 إلتحاق بالزوجةخالد الفائدي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس الولجة 

الحركات المركزية

مجموعة مدارس سيد عمالة: مراكش

الشيخ المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 96 إلتحاق بالزوجخديجة الساخي 02523Sمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الجوهرة 2عمالة: مراكش 177 مزدوجتسلطانت27719Dخلدون عبد الرفيع

116/09/95إقليم: الحوزتزكينعمالة: مراكشمدرسة سجلماسة 92 مزدوجتيزكين03627Sخليل   مسافع

مدرسة أيت منصور عمالة: مراكشمدرسة الخنساء

البتدائية

101/01/17إقليم: الحوز 28 نعمخولى ازويت 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

611



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

103/09/13عمالة: الميةالفارابيعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 30 مزدوجعين حرودة )البلدية(27200Pدنيا ديان

416/09/95عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكشمدرسة الشهداء 92 إلتحاق بالزوجربيعة كرومي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

506/09/00عمالة: مراكشمدرسة م البقالعمالة: مراكش مدرسة تكانة 97 إلتحاق بالزوجرجاء راجي عفوة 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الشعبة 

المركزية

202/09/16إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءعمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجرحمة عقريم 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

مجموعة مدارس ملوان 

المركزية

مجموعة مدارس واد عمالة: مراكش

الحجر المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 70 مزدوجأولد حسون02819Nرشيد أثنان

عمالة مقاطعات عين إدريس الثانيعمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف

السبع الحي الم

213/02/17 33 إلتحاق بالزوجريموني فاطمة 01602R عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/00إقليم: أزيللمركزية بوغرارتعمالة: مراكشمدرسة جنان أوراد 48 مزدوجامليل07137Gزنوب بعوى

مجموعة مدارس دار باقة 

المركزية

مدرسة ابن عطية عمالة: مراكش

المراكشي

606/09/01عمالة: مراكش 97 إلتحاق بالزوجسارة بريطل 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة الهدىعمالة: مراكشمدرسة م الحنصالي 102 إلتحاق بالزوجسعاد  لمسلك 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس أيت عمالة: مراكش

إيمور المركزية

802/09/16عمالة: مراكش 53 مزدوجأيت ايمور02610Lسعاد امتات

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

عكيل المركزية

1016/09/97عمالة: مراكش 135 مزدوجالوداية02544Pسعيدة   كجود

مجموعة مدارس باب 

الطلس المركزية

414/09/01عمالة: مراكشمدرسة أنوالعمالة: مراكش 141 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02481Wسعيدة الغراني

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

306/09/01عمالة: مراكشمدرسة الرياضعمالة: مراكش 90 إلتحاق بالزوجسعيدة جواد 21478V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس بوعزة عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2

المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 20 نعمسفيان اوالحاج 02558Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الشعبة 

المركزية

المدرسة البتدائية أهل عمالة: مراكش

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 16 إلتحاق بالزوجسكينة ايت الطالب 01722W سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس ابن 

بطوطة المركزية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكش 92 إلتحاق بالزوجسلوى رقيبي 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس لخوادرة 

المركزية

مدرسة السلطان مولي عمالة: مراكش

اسماعيل

402/09/16عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجسليمة حطاب 26067Hمزدوجحربيل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

802/09/16إقليم: الحوزالناقوشعمالة: مراكش 43 مزدوجسيدي عبد ا غيات03341Fسميرة وبه

مجموعة مدارس الباشا 

المركزية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة م عزيز لحبابيعمالة: مراكش 168 إلتحاق بالزوجسميرة ودريوش 26728B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

706/09/00عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشعمالة: مراكشمدرسة 11 يناير 66 نعمسناء ابو العظام 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 91 إلتحاق بالزوجسهام ايت الغازي 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النور 

المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 55 إلتحاق بالزوجصباح عنبة 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس السيفر 

المركزية

706/09/17عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلعمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجصوفيا الصاليح 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

302/09/16عمالة: مراكش 47 إلتحاق بالزوجضيلل سهام 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

606/09/01عمالة: مراكش مدرسة تكانةعمالة: مراكش 58 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق الهنوي 19832Fمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس باب 

الطلس المركزية

مدرسة مدرسة سيدي عمالة: مراكش

اعمارة

616/09/92عمالة: مراكش 73 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف فهري 02454S المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

816/09/97عمالة: مراكشمدرسة الندلسعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 105 إلتحاق بالزوجةعبدالمتقي  القبي 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السويكية 

المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

202/09/16عمالة: مراكش 33 إلتحاق بالزوجةعمر ايت الحاج سعيد 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

402/09/09إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةعمالة: مراكش 41 مزدوجأيت سعيد10057Fغيزلن الخالفي

مجموعة مدارس أولد 

دليم المركزية

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهعمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة حمجيت 26726Zمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أيت 

إيمور المركزية

مجموعة مدارس رجال عمالة: مراكش

احمر المركزية

514/12/17عمالة: مراكش 17 إلتحاق بالزوجفتيحة الخوخ 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الولجة 

الحركات المركزية

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 97 إلتحاق بالزوجفتيحة الدغيري 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاص 108 نعمفتيحة المتوكيل 26372Pمزدوجسعادة

516/09/95عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكش 72 نعمفتيحة لبريتي 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المركب التربوي عمالة: مراكشمدرسة المل

تامنصورت - ابتدائي -

404/09/19عمالة: مراكش 13 إلتحاق بالزوجفدوى الحيداوي 26654Wمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الشريفية 

المركزية

102/09/10عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكش 44 نعمفرح العداوي 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ايت بل 

وسعيد المركزية

101/09/16عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكش 38 إلتحاق بالزوجفكيري أسماء 02740Cمزدوجتسلطانت

مدرسة السلطان مولي 

اسماعيل

216/09/91إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةعمالة: مراكش 54 مزدوجسيدي  بدهاج03659Bكان ربيعة

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

316/09/93عمالة: مراكشمدرسة الندلسعمالة: مراكش 126 مزدوجالمنارة )المقاطعة(20640Jكجيمي فائزة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة عبد المالك السعديعمالة: مراكشمدرسة المام مسلم 94 نعمكحلوس نعيمة 02512E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة ابن الروميعمالة: مراكش 177 مزدوجالمنارة )المقاطعة(18302Tكرموح  جميلة

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9 116 نعمكوثر  بوهدي 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكشمدرسة ابن حزم

المراكشي

102/09/10عمالة: مراكش 48 نعمكوثر الظريف 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

107/09/05عمالة: مراكشمدرسة إسيلعمالة: مراكشمدرسة الطبري 40 نعمكوثر ساقي 02494K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

102/09/16عمالة: الميةعين حرودة 2عمالة: مراكش 43 إلتحاق بالزوجكوثرزاهر 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

مجموعة مدارس 

تازاكورت المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكش 114 إلتحاق بالزوجلبنى حجام 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس عمالة: مراكشمدرسة الفردوس

البوصيري تاركة المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 54 نعملطيفة لشكر 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة ابن عطية 

المراكشي

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخعمالة: مراكش 102 إلتحاق بالزوجلل غيثة العلوي 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيد 

الشيخ المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 80 إلتحاق بالزوجليلى  منان 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

مجموعة مدارس أيت داود عمالة: مراكش

المركزية

105/09/03عمالة: مراكش 60 إلتحاق بالزوجليلى الهزميري 02596Wمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس اولد 

جلل المركزية

306/09/06عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكش 90 إلتحاق بالزوجمتيل أمينة 25426Lمزدوجتسلطانت
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1016/09/99عمالة: مراكشمدرسة الجاحظعمالة: مراكشمدرسة العزوزية 58 نعممحسن بوهـية 02493J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة عبد المالك 

السعدي

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 6 نعمم فخاري 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس دار باقة 

المركزية

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكش 92 إلتحاق بالزوجةم ليلو 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكشمدرسة الياسمين 132 نعممريم  الفاطن 26372Pمزدوجسعادة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةعمالة: مراكشمدرسة الجاحظ 98 نعممريم العبسي 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

705/10/17إقليم: الرشيديةتزوكاغينعمالة: مراكشمدرسة المشكاة 22 إلتحاق بالزوجمريم سنان 09697Pمزدوجفركلة السفلى

مجموعة مدارس 

السويهلة المركزية

مجموعة مدارس لهنا عمالة: مراكش

المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 157 مزدوجتسلطانت02564Lمصباح  بشرى

مجموعة مدارس لخوادرة 

المركزية

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكش

المراكشي

216/09/98عمالة: مراكش 125 إلتحاق بالزوجمعباد إلهام 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن 

بطوطة المركزية

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصعمالة: مراكش 93 إلتحاق بالزوجمليكة المهداوي 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكش 40 إلتحاق بالزوجمنار القبلي 24232Nمزدوجحربيل

مجموعة مدارس ابن 

بطوطة المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

416/09/97عمالة: مراكش 73 إلتحاق بالزوجةمولي نور الدين النواوي 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس 

البوصيري تاركة المركزية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الفردوسعمالة: مراكش 25 نعممونة مغيريط 24229K)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة مولي علي 

الشريف

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكش 20 إلتحاق بالزوجمينة الزهيري 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

انجيم المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

مزوك المركزية

902/09/16عمالة: مراكش 43 مزدوجأولد حسون02828Yمينة ايت فضيل

إقليم: قلعة مدرسة تمللت المركزيةعمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلد

 السراغنة

116/09/94 52 إلتحاق بالزوجمينة بلمدني 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

مجموعة مدارس ملوان 

المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهعمالة: مراكش 69 إلتحاق بالزوجنادية بن عدي 26726Zمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أيت 

كوفي المركزية

مجموعة مدارس باب عمالة: مراكش

الطلس المركزية

205/09/16عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجنادية لبيض 02818Mمزدوجالويدان
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن 

بطوطة المركزية

413/02/17عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكش 45 إلتحاق بالزوجنبيلة امكايزو 02740Cمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

مجموعة مدارس النخيل عمالة: مراكش

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجنجاة الحداوي 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

م/م الركان مركزية عمالة: مراكشمدرسة أبي تمام

الديابات

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

704/09/19 14 نعمإلتحاق بالزوجنجية العروك 05093Kمزدوجاولد دحو

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

1002/09/16عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكش 44 إلتحاق بالزوجنسيمة الحر 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

207/09/05عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينعمالة: مراكش 59 مزدوجسيدي الزوين02505Xنصر ا ناصح

504/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكشمدرسة سكينة 17 إلتحاق بالزوجنعمان نهيلة 26349Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

مجموعة مدارس الحاج عمالة: مراكش

العربي المركزية

507/09/05عمالة: مراكش 57 إلتحاق بالزوجنعيمة توفيط 02526Vمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس لخوادرة 

المركزية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكش 97 إلتحاق بالزوجنوال عطارد 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/01إقليم: الحوزمدرسة الرياضعمالة: مراكشمدرسة اليوسي 53 إلتحاق بالزوجةنور الدين عمراوي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

502/09/16إقليم: الخميساتالسمارةعمالة: مراكش 38 إلتحاق بالزوجنورة الهزمير 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس تشرافت عمالة: مراكش

المركزية

616/09/99عمالة: مراكش 84 إلتحاق بالزوجةهشام أعرجان 02599Zمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس 

الطويحينة المركزية

704/09/02عمالة: مراكشمدرسة الكحيليعمالة: مراكش 45 إلتحاق بالزوجةهشام الماسي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس دار باقة عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوين

المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 17 إلتحاق بالزوجهند اركيتة 02822Sمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

مجموعة مدارس لخوادرة عمالة: مراكش

المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 23 إلتحاق بالزوجةياسين ايت الحجاج 02540Kمزدوجالوداية

مجموعة مدارس ابن 

الونان المركزية

606/09/00عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 81 إلتحاق بالزوجيحياوي بشرى 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة ابن حزمعمالة: مراكش 58 نعميوسف الحسناوي 02487C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

1102/09/21إقليم: الحوزاسنيعمالة: مراكش 7 المازيغيةأسني03496Zم هلل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولد عبو بن جرير إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: الرحامنة 21 إلتحاق بالزوج بهيجة بشار 09224Aمزدوجسيدي غانم

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 13 إلتحاق بالزوج خديجة قيبال 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

504/09/18إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 28 إلتحاق بالزوج وداد فضولي 05742Rمزدوجالعوامرة

مجموعة مدارس إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

السويهلة المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجةأحديدي خالد 02520Nمزدوجالسويهلة

المرابطين الحجاج 

المركزية

301/01/10إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنة 55 إلتحاق بالزوجةأحمد البريرشي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية

ملول

906/09/17 26 إلتحاق بالزوجأسماء خبير 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

ايت مو سى واحماد 

المركزية

1002/09/10إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنة 73 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mأسماء لكعيشي

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 19 مزدوججنان بويه13722Pإسماعيل البوعناني

204/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nأنس خوريشي

624/01/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 17 إلتحاق بالزوجإيمان  الززولي 14243Fمزدوجلحساسنة

123/01/17إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 40 إلتحاق بالزوجإيمان طوسي 10922Wمزدوجعامر السفلية

123/01/17إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 43 إلتحاق بالزوجاالشرقاوي عزيزة 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

عمالة: الصخيرات الحزام الخضرإقليم: الرحامنةدار همد المركزية

 - تمارة

504/09/18 28 إلتحاق بالزوجابتسام الصغيري 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

202/09/21إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 7 مزدوجبوشان09315Zابتسام بسباس

ECOLE LA 

PRINCESSE 

116/09/96إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الرحامنة 54 مزدوجمجي09963Dابراهيم النية

اولد عبو بن جرير 

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الرحامنة 28 مزدوجأيت حمو09305Nابن الحبيب رضوان

الزاوية الموجيبية 

المركزية

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنة

المركزية

402/09/21إقليم: الرحامنة 8 إلتحاق بالزوجةاحركات ميلود 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

1002/09/20إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنة 14 مزدوجأيت حمو09304Mاحمامدة بحرية

302/09/21إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 7 مزدوجايذا وعزا10314Kاحمد بنعابد

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

مزوك المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجاخبار زينة شيماء 02828Yمزدوجأولد حسون

اولد عامر لمحرة إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 38 مزدوجلمحرة09127Vازطوطي يونس

ايت مو سى واحماد 

المركزية

402/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: الرحامنة 7 مزدوجويركان03577Mاسامة ايت الحسن

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية

 السراغنة

302/09/20 24 مزدوجزمران08889Lاسماء الكبري

إقليم: قلعة اشطيبة المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

 السراغنة

702/09/21 17 مزدوجالشطيبة09039Zاسماء غزالة

619/09/17إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 35 مزدوجلبريكيين09291Yاسماعيل شوقي

 مدرسة الصخور إقليم: الرحامنةلهللت المركزية

المختلطة

902/09/10إقليم: الرحامنة 53 مزدوجصخور الرحامنة08776Nاعتو عائشة

إقليم: قلعة اولد امسبل المركزيةإقليم: الرحامنةراس العين المركزية

 السراغنة

104/09/19 31 مزدوجأولد امسبل09010Tاعرابات أمال

202/09/21إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 7 مزدوجسيدي بوبكر09074Mاكرام بن شري

الزاوية الموجيبية إقليم: الرحامنةلعريصة المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 28 إلتحاق بالزوجاكرام مخيار 09201Aمزدوجسيدي عبد  ا

123/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 39 إلتحاق بالزوجاكرام معاون 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08909Hاكريران خديجة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

جلل المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجالفغاني نوال 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

المركزية

302/09/21عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجالدريسي بوغنبور خديجة 02822Sمزدوجأولد حسون

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 27 إلتحاق بالزوجةالبنة عمر 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 38 مزدوجبوروس09061Yالجراري خديجة

602/09/20إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 24 مزدوجالجعافرة09186Jالحسين  مستور

إقليم: قلعة لمزم المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية

 السراغنة

602/09/21 7 مزدوجمزم صنهاجة08872Tالذهبي المصطفى

إقليم: قلعة بوحماد المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

 السراغنة

523/01/17 49 مزدوجأولد زراد08962Rالراقي اسية

102/09/21إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجأيت حمو09305Nالرامي معاد

ايت العالي بن احمد إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد عامر18966Pالرشيدي عبد اللطيف

102/09/20إقليم: الرحامنةدار همد المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 مزدوجأيت حمو09310Uالسطاتي بوشرة

إقليم: قلعة  اولد معزوز المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

 السراغنة

402/09/21 17 مزدوجزمران الشرقية08911Kالشيهب احمد

 ECOLE LAإقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية

PRINCESSE 

116/09/95إقليم: الرحامنة 187 مزدوجابن جرير )البلدية(27300Yالطاهري حسن

316/09/91عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 108 إلتحاق بالزوجةالطيب اخليفي 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

102/09/21إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجبوشان09323Hالعباسي عبد العاطي

اولد عامر لمحرة 

المركزية

عمالة مقاطعات عين المام الجزوليإقليم: الرحامنة

السبع الحي الم

106/09/17 26 إلتحاق بالزوجالعلوي حسنة 06536D عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

باها

1004/09/19 21 إلتحاق بالزوجالعناية وداد 05155Cمزدوجسيدي بيبي

802/09/21إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 17 مزدوجصخور الرحامنة09253Gالغوات طارق

اولد عامر لمحرة إقليم: الرحامنةلمحرة المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنة 42 مزدوجلمحرة09127Vالكرمي خالد

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 28 إلتحاق بالزوجةالكوري عبد الرحيم 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية

إيمور المركزية

702/09/21عمالة: مراكش 9 إلتحاق بالزوجالمسعودي لوبنى 02610Lمزدوجأيت ايمور
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/20إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 9 إلتحاق بالزوجةالمهدي المتوكل 09281Mمزدوجلبريكيين

102/09/20إقليم: الحوزاكرماونإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجستي فاطمة03698Uالنومي   حمزة

106/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 45 مزدوجالجبيلت09088Cالهام العماري

323/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 40 إلتحاق بالزوجالهام وزيف 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد علي الجمعة إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xالهيشر جمال

سليمان

مزدوج

402/09/21إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 7 إلتحاق بالزوجامهيدر رشيدة 09163Jمزدوجالجعيدات

304/09/19إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 26 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mامين ايت بن ميلود

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

مزوك المركزية

205/09/11عمالة: مراكش 47 مزدوجأولد حسون02828Yانوار حدوفان

إقليم: قلعة اولد اخليفة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية

 السراغنة

402/09/20 14 مزدوجزمران08892Pانور الكيحل

302/09/20إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 11 مزدوجسيدي غانم09220Wايمان العويس

مدرسة القرطبي 2 إقليم: الرحامنةالحوزية المركزية

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجايمان ايت جمح 27484Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nايمان ناور

902/09/21إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 مزدوجلمحرة09121Nايوب الضاهي

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 36 إلتحاق بالزوجبادي الزوهرة 26726Zمزدوجحربيل

302/09/20إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 مزدوجسيدي بوبكر09074Mبالحجام سعيد

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية

 السراغنة

304/09/18 28 إلتحاق بالزوجبشرى المعطوف 09060Xمزدوجلوناسدة

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 35 إلتحاق بالزوجبشرى كمل 08775Mمزدوجصخور الرحامنة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية

المركزية

802/09/21عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجبلحوشة شريفة 02822Sمزدوجأولد حسون

906/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية 29 إلتحاق بالزوجةبلمعطي رضوان 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

الشاطبي

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 28 إلتحاق بالزوجبوالعراب ابتسام 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 29 مزدوجالجبيلت09083Xبوجملة فاطمة الزهراء

الزاوية الموجيبية 

المركزية

102/09/21إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنة 7 مزدوجصخور الرحامنة09253Gبوخنفرا سناء

105/09/08عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 47 إلتحاق بالزوجةبوسبني خالد 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: الميةالجزوليإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 21 إلتحاق بالزوجبوشرة المسكيني 21256Dمزدوجالشللت

206/09/17إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 21 إلتحاق بالزوجبوعدي فاطمة الزهراء 26114J سيدي حجاج واد

حصار

مزدوج

104/09/18إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 28 مزدوجالجعافرة09186Jتوفيق الرية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة أم معبدإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 155 مراكش المدينة 02673Eتوفيق حافق

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/21إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 7 مزدوجعكرمة09141Kجواد كيسان

104/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 21 مزدوجصخور الرحامنة09247Aحسن المحرزي

402/09/21إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 مزدوجعكرمة09143Mحسن محفوظ

102/09/21إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 7 مزدوجأيت الطالب09332Tحسناء نايت خويا

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية

مزوك المركزية

602/09/21عمالة: مراكش 8 إلتحاق بالزوجحفصة ايت بن عبد الرحمان 02828Yمزدوجأولد حسون

204/09/19إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 16 مزدوجعكرمة09141Kحفيظ التاويل

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية

المركزية

102/09/21عمالة: مراكش 7 إلتحاق بالزوجحفيظة الحمريوي 02822Sمزدوجأولد حسون
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: الرحامنةالنصرإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 7 إلتحاق بالزوجحليمة الزيراري 27213D سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

1016/09/96إقليم: آسفيم/م اولد اشكرإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 141 إلتحاق بالزوجحليمة بلج 13878Jمزدوجخط ازكان

104/09/19إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 31 مزدوجسكورة الحدرة09207Gحليمة رشيق

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 28 إلتحاق بالزوجحمادة فوزية 26349Pمزدوجحربيل

204/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 38 مزدوجالجعيدات09162Hحمزة امزيلن

إقليم: قلعة اولد ركيعة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 مزدوجزمران الشرقية08909Hحمل ايوب

الملسة كرن الكبش إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

302/09/21 7 مزدوجاجبيل08943Vحميد الزاهري

706/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكرية 29 إلتحاق بالزوجحنان البنوني 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

305/09/08عمالة: مراكش مدرسة تكانةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 54 إلتحاق بالزوجحنان عابد 19832Fمزدوجتسلطانت

104/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mحور زينب

102/09/21إقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 8 إلتحاق بالزوجةحوران عبد المنعم 09093H سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

المرابطين الحجاج 

المركزية

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداويإقليم: الرحامنة

السبع الحي الم

204/09/18 20 إلتحاق بالزوجحورية كرماج 01570F الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 31 إلتحاق بالزوجحياة البروضي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: الرحامنةمدرسة العرفان

كوفي المركزية

1002/09/15عمالة: مراكش 36 إلتحاق بالزوجحياة الرباني 02527Wمزدوجالسويهلة

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 39 إلتحاق بالزوجحياة زوابرى 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية

الزهراوي

505/09/08إقليم: الرحامنة 37 إلتحاق بالزوجخديجة   عريض 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 30 إلتحاق بالزوجخديجة الناجي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

504/09/19إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 21 مزدوجأولد املول09129Xخديجة الودود

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 سيدي عيسى بن 08886Hخديجة الوردي

سليمان

مزدوج

إقليم: قلعة سيدي العربي المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية

 السراغنة

119/09/17 45 مزدوجزمران الشرقية08918Tخديجة بورقيب

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 35 إلتحاق بالزوجخديجة بومهاود 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

101/01/12إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية 37 إلتحاق بالزوجخديجة زباير 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة لعرارشة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالهيادنة08951Dخديجة شوقي

104/09/19إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 21 إلتحاق بالزوجخديجة كجوجا 09137Fمزدوجأولد املول

ايت مو سى واحماد 

المركزية

904/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنة 25 مزدوجرأس عين الرحامنة09167Nدمشيقي عبد الجبار

304/09/19إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 21 مزدوجأيت الطالب09332Tدنيا بالكاس

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

502/09/21 17 مزدوجمزم صنهاجة08867Mدنيا بوي غيبي

مجموعة مدارس احمد إقليم: الرحامنةلمحرة المركزية

بلهاشمي المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 45 مزدوجالمنابهة02762Bرجاء الشهب

عمالة مقاطعات البكريإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجرجاء كباب 01430D سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

505/09/11إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 52 مزدوجبني بتاو12078Cرحمة صوفي

104/09/18إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 25 مزدوجأولد املول09137Fرشدي عبد الغني

اولد علي الجمعة إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xرشيد اعليوات

سليمان

مزدوج

102/09/20إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجالجعافرة09179Bرشيد البحراوي

106/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 45 مزدوجلبريكيين09280Lرشيد بن راضية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

الحركات المركزية

101/01/10عمالة: مراكش 51 إلتحاق بالزوجرشيدة الرايس 02565Mمزدوجتسلطانت

الصوالح بن حمادي 

المركزية

216/09/97إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنة 153 مزدوجابن جرير )البلدية(08758Uرشيدة الفخوري

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الرحامنةالنصر

الحركات المركزية

306/09/00عمالة: مراكش 38 إلتحاق بالزوجرشيدة مهداوي 02565Mمزدوجتسلطانت

423/01/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 17 مزدوجصخور الرحامنة09253Gرضاء موطيع

إقليم: قلعة اولد كايد المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية

 السراغنة

902/09/20 14 مزدوجزمران الشرقية08908Gرضوان  برني

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية

وسعيد المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 137 مزدوجحربيل02751Pرضوان اكفي

 مدرسة الصخور إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية

المختلطة

904/09/19إقليم: الرحامنة 21 إلتحاق بالزوجةرضوان المنصوري 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

ايت مو سى واحماد 

المركزية

اولد علي الجمعة إقليم: الرحامنة

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/21 7 سيدي عيسى بن 08876Xرضوان لغفيري

سليمان

مزدوج

1002/09/21إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 17 مزدوجلمحرة09121Nزعنان فتيحة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 38 مزدوجلبريكيين09294Bزكرياء السراخ

602/09/20إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 9 مزدوجلمحرة09122Pزهير اليافعي

605/09/03إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريج 39 إلتحاق بالزوجستراجي     ربيعة 13833Kمزدوجالبدوزة

اولد حسون حمري 

المركزية

105/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنة 45 إلتحاق بالزوجسعاد شراف 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 22 مزدوجأولد املول09137Fسكينة إمول

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

المركزية

302/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجسكينة الفاخري 02540Kمزدوجالوداية

802/09/21إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 مزدوجلمحرة09125Tسكينة الملس

123/01/17إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 39 إلتحاق بالزوجسكينة حورجي 01834T)مزدوجمديونة )البلدية
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إقليم: قلعة سيدي موسى المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية

 السراغنة

202/09/20 24 مزدوجفرايطة08809Zسكينة شكري

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 28 إلتحاق بالزوجسلمة عدنان 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 21 إلتحاق بالزوجسلمى لكراشة 09150Vمزدوجالطلوح

إقليم: قلعة المسجد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

 السراغنة

706/09/17 25 إلتحاق بالزوجسلمى معاوية 09060Xمزدوجلوناسدة

 مدرسة الصخور 

المختلطة

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنة 23 إلتحاق بالزوجسليمة حوسيني 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

إقليم: قلعة التوامة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

 السراغنة

202/09/21 17 سيدي عيسى بن 08886Hسمية رزوق

سليمان

مزدوج

1006/09/17عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 26 إلتحاق بالزوجسمية عراد 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 120 مزدوجالمنارة )المقاطعة(24536Uسمير ايت القطيب

504/09/02عمالة: الميةمدرسة المام البخاريإقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعود 92 مزدوجبني يخلف27732Tسمير لطرش

404/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mسناء ارويجعي

804/09/19إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 11 إلتحاق بالزوجةسهول حمزة 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

806/09/17إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 35 مزدوجلبريكيين09291Yشيماء النقيرة

425/09/17إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 20 مزدوجسيدي عبد الجليل10128Hصباح بنسعيد

مدرسة مولي رشيد إقليم: الرحامنةالشراردة المركزية

-ذكور ـ

106/09/17عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجصفاء مديد 02679L مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

العربي المركزية

506/09/01عمالة: مراكش 72 إلتحاق بالزوجةضريف حسن 02526Vمزدوجالسويهلة

206/09/17إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 25 إلتحاق بالزوجعائشة زريفي 16520Fمزدوجباب مرزوقة

112/09/02عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 131 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02495Lعادل دادة
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عمالة مقاطعات سيدي عبد الرحمانإقليم: الرحامنةالشليح المركزية

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 24 إلتحاق بالزوجعاىشة عبدالوي 01419S)مزدوجأنفا )المقاطعة

104/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 38 مزدوجأيت الطالب09333Uعبد الله عتيق

105/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 65 إلتحاق بالزوجةعبد الجبار لمهف 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

402/09/20إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 9 مزدوجالجعافرة09177Zعبد الحكيم الحجبي

الزاوية الموجيبية 

المركزية

302/09/20إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنة 14 مزدوجصخور الرحامنة09241Uعبد الحكيم الدياني

إقليم: قلعة صنهاجة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

 السراغنة

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق شراف 08867Mمزدوجمزم صنهاجة

804/09/18إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 38 مزدوجلبريكيين09280Lعبد العزيز غنامي

704/09/19إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 21 مزدوجسيدي بوبكر09074Mعبد الغني أو مالك

إقليم: قلعة لحمادنة السفلى المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

 السراغنة

302/09/21 7 مزدوجالصهريج08837Eعبد اللطيف الباز

104/09/19إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 15 نعمعبد اللطيف بقادير 09156Bمزدوجالجعيدات

102/09/21إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 مزدوجبوشان09323Hعبد ا بهلوان

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 22 إلتحاق بالزوجةعبد ا خالدي 09291Yمزدوجلبريكيين

602/09/20إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجاكرفروان03360Bعبد المجيد  ايت عبد المولى

702/09/20إقليم: الرحامنةدار همد المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجأيت حمو09310Uعبدالله  قسوم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

بنرحمون المركزية

202/09/15عمالة: مراكش 34 إلتحاق بالزوجةعبدالعالي متوسط 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 29 إلتحاق بالزوجةعبدالوهاب فرتاش 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 149 مزدوجواحة سيدي ابراهيم23061Rعبلل حنان
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123/01/17إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 24 إلتحاق بالزوجةعز الدين اللوزي 09150Vمزدوجالطلوح

اولد عبد ا الحصارة إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: الرحامنة 21 مزدوجسكورة الحدرة09209Jعزيز الداويميش

مجموعة مدارس دوار إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

الجامع المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 35 مزدوجأولد دليم02795Mعزيز الرميقي

اولد علي الجمعة إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/21 17 سيدي عيسى بن 08876Xعزيزة دخشون

سليمان

مزدوج

402/09/21إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 مزدوجبوشان09315Zعطار إبراهيم

102/09/21إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 مزدوجلمحرة09122Pعطيف عبد الرزاق

902/09/21إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 17 مزدوجتمكرت03440Nعفيف سكينة

104/09/18إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 19 مزدوجأولد املول09137Fعللي كوثر

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية

بنرحمون المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 29 إلتحاق بالزوجةعيمارة مروان 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

223/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 29 إلتحاق بالزوجغزلن الصاكر 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

1002/09/21إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 7 مزدوجلمحرة09125Tغزلن الغيللي

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 35 إلتحاق بالزوجغزلن خيرات 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

902/09/21إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 مزدوجعكرمة09141Kغزلن رحيم

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 35 إلتحاق بالزوجةفؤاد برامي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

301/01/10إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 66 إلتحاق بالزوجفا طيمة الخدادي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

102/09/20إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجالجعافرة09186Jفاتحة  الرقيقي

202/09/15إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: الرحامنةمدرسة الخنساء 34 سيدي رحال الشاطئ 14375Zفاتحة الحاريت

)البلدية(

مزدوج
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104/09/19إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 21 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pفاضل مريم

404/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 31 مزدوجصخور الرحامنة09247Aفاطمة الزهراء اقرشات

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية

العياشي المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 28 مزدوجالمنابهة02767Gفاطمة الزهراء المالكي

ايت مو سى واحماد إقليم: الرحامنةبوشان المركزية

المركزية

802/09/21إقليم: الرحامنة 7 مزدوجبوشان09320Eفاطمة الزهراء محفوظي

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 32 إلتحاق بالزوجفاطمة الكرناوي 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

123/01/17إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 43 إلتحاق بالزوجفاطمة سنوسي 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية

كوفي المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجفتيحة عزيز 02527Wمزدوجالسويهلة

902/09/21إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 8 إلتحاق بالزوجفرطو تورية 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 22 مزدوجأولد املول09129Xفوزية الرباني

606/09/17عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 35 إلتحاق بالزوجفوزية غنامي 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 18 مزدوجسيدي بوبكر09070Hفياض هشام

إقليم: قلعة اولد مسعود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجأولد مسعود09013Wقرباب زينب

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجالدشرة09017Aكريمة اطلس

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

 السراغنة

102/09/21 17 مزدوجزمران08889Lكريمة الفاتحي

إقليم: قلعة اولد فطام المركزيةإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية

 السراغنة

304/09/18 22 مزدوجزمران08889Lكمال الكشاكش

204/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 30 إلتحاق بالزوجكوثر زربية 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

304/09/19إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 28 مزدوجعكرمة09141Kلحسن طيب
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مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية

الزهراوي

323/01/17إقليم: الرحامنة 42 إلتحاق بالزوجلحسيني امال 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة ابن الروميإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 141 مزدوجالمنارة )المقاطعة(18302Tلطيفة حكم

اولد خليفة جحيفة إقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية

المركزية

102/09/20إقليم: الرحامنة 24 مزدوجسيدي عبد  ا09197Wلعديدات زهيرة

عمالة مقاطعات فاطمة الفهريةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 11 إلتحاق بالزوجليلى الدكالي 01398U سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 22 إلتحاق بالزوجليلى بودنيب 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 21 مزدوجلمحرة09121Nمارية بن رزوق

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية

ملول

706/09/17 36 إلتحاق بالزوجمجيدة المحرزي 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنةالحوزية المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 22 إلتحاق بالزوجةم الخصال 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

604/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 28 مزدوجرأس عين الرحامنة09166Mم امين بوشوشة

102/09/21إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 7 مزدوجسيدي عبد  ا09191Pم مباشر

عمالة مقاطعة عين م البقالإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

الشق

106/09/17 26 إلتحاق بالزوجمريم آيت قاسي 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 25 نعممريم البوزيدي 09083Xمزدوجالجبيلت

إقليم: قلعة ابسيبيسة المركزيةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية

 السراغنة

102/09/21 7 إلتحاق بالزوجمريم الفاكية 09027Lمزدوجسيدي الحطاب

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكرية

السبع الحي الم

304/09/18 18 إلتحاق بالزوجمريم جوجان 01583V الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/21إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 7 مزدوجأيت الطالب09332Tمصطفى خيدوما

مجموعة مدارس تامسنة إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 31 إلتحاق بالزوجمعقول خديجة 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

706/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 35 مزدوجالجبيلت09088Cمليكة لغزاوي
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الصلية
جماعة التعيين

802/09/21إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 مزدوجلمحرة09125Tمنوار عزيز

الصوالح بن حمادي 

المركزية

116/09/98إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنة 175 مزدوجابن جرير )البلدية(08758Uميلود يوليوز

502/09/20إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 مزدوجسيدي بوبكر09076Pميلودة  تابت

204/09/19إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 23 إلتحاق بالزوجنادية مومن 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 29 إلتحاق بالزوجةنبوعي المحجوب 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

اولد خليفة جحيفة 

المركزية

406/09/17عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: الرحامنة 27 إلتحاق بالزوجنبيلة الحو 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المرابطين الحجاج 

المركزية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنة

جلل المركزية

604/09/19عمالة: مراكش 16 إلتحاق بالزوجنبيلة موحا 02825Vمزدوجأولد حسون

202/09/21إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 7 مزدوجأيت الطالب09329Pنجية ايت الشيخ

804/09/19إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 21 مزدوجأيت الطالب09333Uنزهة الراشدي

506/09/17إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 35 مزدوجأيت الطالب09332Tنزهة بزي

505/09/07عمالة: الميةمدرسة المام البخاريإقليم: الرحامنةمدرسة العرفان 76 مزدوجبني يخلف27732Tنصري سهام

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنة 35 إلتحاق بالزوجنضال معاون 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

904/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 29 إلتحاق بالزوجنوال البركاوي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

 مدرسة الصخور 

المختلطة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الرحامنة

المركزية

223/01/17عمالة: مراكش 31 إلتحاق بالزوجنوال الجوهري 02558Eمزدوجتسلطانت

902/09/21إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 17 مزدوجأيت الطالب09332Tنوال النعيمي

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

202/09/21عمالة: مراكش 10 إلتحاق بالزوجنور الهدى اسلهمي 02822Sمزدوجأولد حسون

اولد سيدي عيسى إقليم: الرحامنةسكورة المركزية

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/20 14 سيدي عيسى بن 08880Bنورالدين  الراجي

سليمان

مزدوج
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الصوالح بن حمادي 

المركزية

205/09/03إقليم: الرحامنةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنة 95 إلتحاق بالزوجنورة الصبار 08758U)مزدوجابن جرير )البلدية

802/09/21إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 مزدوجلمحرة09125Tنورة مسعودي

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

المركزية

402/09/20إقليم: الرحامنة 14 إلتحاق بالزوجهاجر الهسكوري 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

104/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 21 مزدوجصخور الرحامنة09247Aهجر الحميني

مجموعة مدارس دوار إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

الجامع المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 30 مزدوجأولد دليم02795Mهجر بولصدال

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الرحامنةاكمارات المركزية

البور المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 32 مزدوجأولد دليم02780Wهشام الغريبي

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

106/09/01إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: الرحامنة 137 مزدوجاليوسفية )البلدية(13573Cهشام غلن

802/09/21إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 مزدوجأيت حمو09304Mهند العزيزي

مدرسة صلح الدين إقليم: الرحامنةاكمارات المركزية

اليوبي البتدائية

623/01/17إقليم: إفران 44 إلتحاق بالزوجوداد ايت هادي 10764Zمزدوجسيدي المخفي

المرابطين الحجاج إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية

المركزية

223/01/17إقليم: الرحامنة 39 إلتحاق بالزوجوداد لعفيفي 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

402/09/21إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 7 مزدوجسيدي بوبكر09074Mوردة الغداش

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 31 إلتحاق بالزوجوفاء الجرائشي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 38 مزدوجالجعيدات09162Hوفاء صباحي

104/09/19إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 21 مزدوجسيدي بوبكر09074Mياسين اليزيدي

إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: الرحامنةالشليح المركزية

 السراغنة

402/09/21 7 مزدوجواركي08825Sيوسف أبين

106/09/17إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 33 مزدوجصخور الرحامنة09247Aيوسف الحياني

102/09/16إقليم: النواصرم. البرارإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 17 مزدوجبوسكورة )البلدية(22911Cيوسف الدرزي
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مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

بنرحمون المركزية

104/09/12عمالة: مراكش 26 إلتحاق بالزوجةيوسف زايود 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 30 إلتحاق بالزوجةيوسف نور اليقين 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

816/09/94إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الغيات 153 مزدوجسبت كزولة )البلدية(13587Tأحمد كرمات

602/09/20إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: آسفيم/م العرفان 9 إلتحاق بالزوجإلهام الهاشمي 13610Tمزدوجلمراسلة

303/09/13إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م الزيدانية 34 إلتحاق بالزوجأمال لخنيجر 13890Xمزدوجأولد سلمان

116/09/92إقليم: آسفيمدرسة م بلخضيرإقليم: آسفيم/م اولد احمد 187 مزدوجبوكدرة13589Vأمينة   الديب

1027/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 27 إلتحاق بالزوجإيمان لخويمة 13924Jمزدوجنكا

616/09/95إقليم: آسفيم/م لخوادرةإقليم: آسفيمدرسة المسيرة 90 نعمابتسام الزكراوي 13901Jمزدوجاصعادل

218/09/01إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م الهمامدة 171 مزدوجآسفي )البلدية(20860Yابنعاص كمال

904/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 29 إلتحاق بالزوجاحلم بوالدين 13887Uمزدوجأولد سلمان

916/09/98إقليم: آسفيمدرسة الزرقطونيإقليم: آسفيم/م الرزوكات 165 مزدوجآسفي )البلدية(13557Kادويري سعيد

عمالة مقاطعة عين عبدالرحمان احجيرةإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري

الشق

106/09/17 20 إلتحاق بالزوجاسية يردن 24457H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

213/02/17إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 28 إلتحاق بالزوجةاشرف بولحية 13684Yمزدوجسيدي عيسى

816/09/97إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 155 مزدوجحرارة13864Uاعكيدة صباح

804/09/18إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 18 مزدوجسيدي اسحاق10074Zالحسين لحريشي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: آسفيم/م اولد احميدة

الخضراء

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجالدرقاوي هدى 19706U سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/12إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 40 إلتحاق بالزوجالدولبي الهام 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية
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404/09/12إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري 60 إلتحاق بالزوجالشعبي هنية 13826Cمزدوجدار سي عيسى

805/10/02إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيمدرسة المسيرة 100 نعمالشعيبية ابن الخطاب 13633Tمزدوجبوكدرة

204/09/18إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 29 إلتحاق بالزوجةالعنطاري العرش 13629Nمزدوجبوكدرة

216/09/99إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: آسفيمدرسة الباهية 100 نعمالعنقود م 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

516/09/97إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: آسفيم/م لكبابرة 175 إلتحاق بالزوجالكريني مينة 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

504/09/12إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: آسفيم/م الحمامشة 32 إلتحاق بالزوجالمسعودي كريمة 13837Pمزدوجالبدوزة

404/09/18إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 30 إلتحاق بالزوجالناجح سلمى 02417Bمزدوجعين الشكاك

416/09/97إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م لمراسلة 165 مزدوجاصعادل13897Eامرابتين رياض

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: آسفيم/م اولد اشكر 15 إلتحاق بالزوجانوار الزوهري 08247Nمزدوجسيدي عابد

412/09/02عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخإقليم: آسفيم/م اولد امحارب 106 إلتحاق بالزوجايت مالك سناء 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

805/09/08إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م أيير 74 إلتحاق بالزوجايمان الحنفي 13859Nمزدوجحرارة

1017/09/01إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م الحرارتة 161 مزدوجآسفي )البلدية(13556Jبتيوى نورة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة غرناطةإقليم: آسفيم/م دار القائد عيسى 173 مزدوججليز )المقاطعة(25425Kبديعة السبي

816/09/99إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م اولد عامر 158 إلتحاق بالزوجبشرى  الفرجي 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

706/09/01إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م الصبابحة 141 مزدوجآسفي )البلدية(25205Wبشرى الدغمومي

216/09/95إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 165 مزدوجآسفي )البلدية(13569Yبشرى سيتوت

116/09/97إقليم: آسفي م/م الساحلإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي 165 مزدوجحرارة13867Xبكرين يوسف
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116/09/93إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م الغيات 167 مزدوجاصعادل13897Eبن الشانع فاطمة

128/09/92إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 215 إلتحاق بالزوجبنقبيل حياة 13897Eمزدوجاصعادل

عمالة: أكادير  إدا م.أبـو بكـر الصديـقإقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريم

وتنان

216/09/93 164 مزدوجاكادير )البلدية(04833Cبولعصيض عائشة

116/09/98إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م ضواحي أسفي 174 إلتحاق بالزوجبوهادي وداد 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

مدرسة زين العابدين 

المختلطة

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطةإقليم: آسفي 146 نعمبياض نادية 13547Z)مزدوجآسفي )البلدية

1016/09/99إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م الرواحلة 145 مزدوجآسفي )البلدية(13555Hجمال   سعد

عمالة مقاطعات المام مالكإقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريم

الدار البيضاء أنفا

117/09/84 174 مزدوجالمعاريف )المقاطعة(01442Sجمال ابن عطية

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: آسفيم/م العرفان

السبع الحي الم

406/09/17 26 إلتحاق بالزوججميلة لفهيم 25892T عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 28 إلتحاق بالزوججواد أميمة 13942Dمزدوجلمعاشات

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة الباهيةإقليم: آسفيمدرسة سيدي واصل 94 نعمحربي بشرى 13559M)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 165 مزدوجآسفي )البلدية(13568Xحسن خيرات

806/09/00إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م الدعيجات 76 إلتحاق بالزوجةحسن كماز 13622Fمزدوجبوكدرة

116/09/99عمالة: الميةالوحدةإقليم: آسفيم/م أيير 115 مزدوجبني يخلف07727Yحكيمة زويد

305/09/07إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيد 34 إلتحاق بالزوجحكيمة مراجي 13629Nمزدوجبوكدرة

606/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: آسفيم/م الرواحلة 35 مزدوجمجي09963Dحليمة بوعلم

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: آسفيم/م أيير 161 مزدوججليز )المقاطعة(02469Hحنان أوعزو

707/09/05إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م العرفان 65 إلتحاق بالزوجحياة ايت بوسلهام 13933Uمزدوجلمعاشات

634



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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الصلية
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المالقيإقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغيني

سيدي البرنوصي

113/02/17 25 إلتحاق بالزوجخمخار زينب 01697U سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة الرازيإقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيد 130 مزدوججليز )المقاطعة(02461Zدنيا الجامجي

416/09/95إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م اولد سعادة 169 مزدوجآسفي )البلدية(20860Yرشيد الباغودي

1016/09/02إقليم: آسفيمدرسة الزهورإقليم: آسفيم/م الهمامدة 165 مزدوجآسفي )البلدية(26918Hرشيدة المنصوري

مدرسة السلطان مولي إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي

اسماعيل

327/01/17عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجسامية لمهيمر 26067Hمزدوجحربيل

116/09/98إقليم: آسفيم/م برج الناظورإقليم: آسفيم/م اولد سعادة 172 إلتحاق بالزوجسعاد واصل 13593Z)مزدوجآسفي )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 28 إلتحاق بالزوجسكينة احميرية 08662Pمزدوجالغنادرة

907/09/05إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيمدرسة رحال المسكيني 64 نعمسلوي همام 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: آسفيم/م اولد احميدة

الجديدة

102/09/20إقليم: برشيد 11 إلتحاق بالزوجسمية بن دامي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

مدرسة عبد الخالق إقليم: آسفي م/م الطهاهرة

الطريس

407/09/05إقليم: آسفي 94 إلتحاق بالزوجسميرة الفرارجي 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة الميرة للأمينةإقليم: آسفيم/م كاروش 99 إلتحاق بالزوجسميرة غريب 02694C مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/16عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 23 إلتحاق بالزوجسناء بوغروم 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

804/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 28 إلتحاق بالزوجسناء قجاوج 08238Dمزدوجأولد احسين

المدرسة البتدائية أهل إقليم: آسفيم/م ابن تومرت

الغلم الشرقية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 13 إلتحاق بالزوجسهام مهلي 01722W سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/10إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: آسفيم/م الحرارتة 57 مزدوجالغيات13957Vسوكراني عبدالهادي

604/09/19إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: آسفيم/م عبد المومن بلعسري 26 مزدوجالغيات13967Fسومية بن لعرج

116/09/85إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكي 100 نعمسيف الدين احمد 13595Bمزدوجشهدة
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219/01/17إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 38 إلتحاق بالزوجشريفة خنجاري 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفيم/م الرزوكات

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 30 إلتحاق بالزوجصالحة اجديدي 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 23 إلتحاق بالزوجصباح العبضلوي 13625Jمزدوجبوكدرة

916/09/99إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 143 إلتحاق بالزوجعائشة ناجي 25205W)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/99إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: آسفيم/م السور 161 مزدوجتطوان )البلدية(19962Xعادل الوزاني

مدرسة زين العابدين إقليم: آسفيمدرسة ابن بطوطة

المختلطة

117/09/84إقليم: آسفي 118 نعمعبد الرزاق الراحقي 13550C)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/92إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 189 مزدوجمهدية )البلدية(26931Xعبد القادر شروكة

1002/09/14إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 33 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف دحدوح 13933Uمزدوجلمعاشات

مدرسة عبد الخالق إقليم: آسفيم/م سيدي كانون

الطريس

116/09/95إقليم: آسفي 177 مزدوجسبت كزولة )البلدية(13586Sعبد المولى النداوي

316/09/97إقليم: آسفيم/م اولد اشكرإقليم: آسفيم/م الصبابحة 134 إلتحاق بالزوجةعبد الوهاب بولعات 13878Jمزدوجخط ازكان

216/09/92إقليم: آسفيم/م دار المدراويإقليم: آسفيم/م لعبادلة 167 مزدوجاصعادل13904Mعزيز السعادني

504/09/02إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 76 إلتحاق بالزوجعزيزة امويز 13826Cمزدوجدار سي عيسى

906/09/01إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 76 مزدوجلمراسلة25808Bعصام الفهري

907/09/05إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسع 59 إلتحاق بالزوجةعماد الشوقي 13826Cمزدوجدار سي عيسى

716/09/91إقليم: آسفيمدرسة المسيرةإقليم: آسفيم/م اولد سعادة 161 مزدوجآسفي )البلدية(13566Vعول احمد

116/09/97إقليم: آسفيم/م لكبابرةإقليم: آسفي م/م الغزاونة 126 إلتحاق بالزوجةعوميلي رضوان 13879Kمزدوجخط ازكان

1002/09/09إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 58 إلتحاق بالزوجغزلن   لمادي 13890Xمزدوجأولد سلمان
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106/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: آسفيم/م المعاشات 20 إلتحاق بالزوجغيثة الملياري 13963Bمزدوجالغيات

401/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء جقران 13942Dمزدوجلمعاشات

101/02/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: آسفيم/م العمورية 46 مزدوجالغيات13963Bفاطمة الزهراء هيلله

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: آسفي20 مدرسة  غشت

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

130/09/02 33 إلتحاق بالزوجفاطنة القوشي 01630W سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الحاج إقليم: آسفيم/م اولد فارقو

ادريس المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 38 مزدوجأولد دليم02802Vفدوى مراس الدريسي

816/09/99إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م سيدي التيجي 147 مزدوجآسفي )البلدية(13554Gفرح الوزاني

316/09/98إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م الرزوكات 165 مزدوجآسفي )البلدية(13569Yفرحاني م

203/09/13إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: آسفيم/م أيير 38 عين جوهرة-سيدي 11522Yفوزية افضول

بوخلخال

مزدوج

مجموعة مدارس السيفر إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجفوزية زانو 02755Uمزدوجحربيل

316/09/97إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 171 مزدوجخط ازكان13875Fفيصل كباب

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبل

المركزية

916/09/95عمالة: مراكش 106 مزدوجأولد حسون02822Sقلون ربيع

1027/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 27 إلتحاق بالزوجكريمة    اشتنة 13924Jمزدوجنكا

603/09/13إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 51 إلتحاق بالزوجكنزة البنوني 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

506/09/01إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 152 إلتحاق بالزوجكواش وفاء 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

406/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 25 إلتحاق بالزوجلمية الرقبة 13919Dمزدوجنكا

203/09/13إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 54 إلتحاق بالزوجةلحسن لواح 13886Tمزدوجأولد سلمان

703/09/13إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م اولد سعادة 34 إلتحاق بالزوجلطيفة الكعبوط 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية
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206/09/00إقليم: آسفيم/م لخوادرةإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 149 مزدوجاصعادل13901Jلطيفة اهبيلو

606/09/01إقليم: آسفيمدرسة م بلخضيرإقليم: آسفيم/م اولد عامر 122 إلتحاق بالزوجلطيفة جلواجة 13589Vمزدوجبوكدرة

616/09/96إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م لخوادرة 173 مزدوجآسفي )البلدية(19711Zليلى برشيد

704/09/18إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 28 إلتحاق بالزوجمارية المنوار 13629Nمزدوجبوكدرة

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيم/م اولد اشكر 177 مزدوجآسفي )البلدية(23865Pمتقي نورة

719/01/17إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيمدرسة السعادة الجماعاتية 33 إلتحاق بالزوجمجاط خديجة 13833Kمزدوجالبدوزة

416/09/93إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 30 مزدوجالغيات13975Pم     حلكان

216/09/93إقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد اإقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيم 106 نعمم الخبير 13537N)مزدوجآسفي )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكيني

طفيل

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

217/09/84 156 سيدي مومن 01625Rم ثمرة

)المقاطعة(

مزدوج

517/09/02إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد ا 100 نعمم عاتك 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/97إقليم: آسفيمدرسة المسيرةإقليم: آسفيم/م لخوادرة 149 نعمإلتحاق بالزوجمريم ازلك 13566V)مزدوجآسفي )البلدية

1004/09/18إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 28 إلتحاق بالزوجمريم اسداسي 13643Dمزدوجلحدار

604/09/19إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 7 إلتحاق بالزوجمريم الكمري 13959Xمزدوجالغيات

602/09/10إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م العبابدة 51 إلتحاق بالزوجمريم بورزوق 13826Cمزدوجدار سي عيسى

104/09/12إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م اولد امحارب 42 إلتحاق بالزوجمريم دردر 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا

الفنيدق

801/01/17 42 مزدوجعليين05521Aمعاذ الكناني

116/09/95إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 188 إلتحاق بالزوجةمعلومي مصطفى 13902Kمزدوجاصعادل
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606/09/17إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م سيدي احساين 27 إلتحاق بالزوجمنى ابوالفضيل 13634Uمزدوجشهدة

116/09/99إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م الشهدة 61 نعمإلتحاق بالزوجمنى السحلوي 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 25 إلتحاق بالزوجميلودة شرقي 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

316/09/97إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م الهمامدة 167 مزدوجآسفي )البلدية(13569Yمينة                     حبيبي

302/09/15إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 35 إلتحاق بالزوجنادية ابعيل 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة ادريس بناصرإقليم: آسفيم/م اولد طلحة 185 مزدوجآسفي )البلدية(13539Rنجاة اغيات

116/09/95إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م اولد عبة 183 مزدوجاصعادل13902Kنجيب الون

301/01/12إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م أهل الواد 52 إلتحاق بالزوجنزهة لكزيني 13826Cمزدوجدار سي عيسى

209/10/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: آسفيم/م السور 16 إلتحاق بالزوجنوال العود 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيم/م خميس نكة 167 مزدوجآسفي )البلدية(13568Xنوال بن جعا

916/09/95إقليم: آسفيمدرسة المسيرةإقليم: آسفيم/م الركاركة 157 نعمنور الدين العدلي 13566V)مزدوجآسفي )البلدية

204/09/02إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م العرفان 99 مزدوجالكرعاني13674Mنورة جنان

104/09/18إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: آسفيم/م لعبادلة 29 مزدوجلمصابح13667Eنوسي حمزة

227/01/17إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: آسفي م/م امشعرن 18 إلتحاق بالزوجهاجر العابدي 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

206/09/00عمالة: الميةام الراياتإقليم: آسفيم/م الدعيجات 75 سيدي موسى 07840Wهجيلة فتيحة

المجدوب

مزدوج

104/09/02إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 32 إلتحاق بالزوجةهشام الباي التمسماني 13660Xمزدوجلبخاتي

1004/09/18إقليم: آسفي م/م الغزاونةإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 29 إلتحاق بالزوجهيام التاج 13817Tمزدوجمول البركي
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1002/09/16إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: آسفيم/م عبد المومن بلعسري 42 مزدوجالغربية08632Gهيبة لعزيري

المدرسة الجماعاتية إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان

الخنساء

104/09/19إقليم: اليوسفية 11 إلتحاق بالزوجوداد مصالح 25443Eمزدوجإيغود

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: آسفيم/م تازرورت

شقرون

101/01/10إقليم: اليوسفية 69 إلتحاق بالزوجياسمينة الرميتي 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

1004/09/18إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 16 إلتحاق بالزوجةياسين بوزيد 13843Wمزدوجأيير

إقليم: قلعة بني عامر المركزيةإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي

 السراغنة

104/09/19 21 مزدوجالدشرة09017Aيوسف الزرايدي

116/09/98إقليم: آسفيم/م ضواحي أسفيإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 169 مزدوجخط ازكان13871Bيوسف بلوح

405/09/11إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 43 إلتحاق بالزوجةيوسف خراز 13890Xمزدوجأولد سلمان

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 28 مزدوجالكنتور13806F  بهيجة بالعائشة

804/09/18إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 29 إلتحاق بالزوج كريمة بلخير 13629Nمزدوجبوكدرة

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية

المختلطة

102/09/21إقليم: اليوسفية 8 إلتحاق بالزوجة رشيد وامو 13590Wمزدوجالكنتور

702/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 17 مزدوججدور13694J عبد اللطيف لكوادمي

204/09/18إقليم: برشيدمركزية عبد القادر زروالإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 28 إلتحاق بالزوجأبو الريش فاطمة الزهراء 14328Yمزدوجلمباركيين

305/09/11إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة ا 86 إلتحاق بالزوجأسماء فروس 08207Vمزدوجمولي عبد ا

127/01/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 30 إلتحاق بالزوجأسية البلهوان 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 مزدوججدور13697Mأمل مغني

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة13725Tأميمة نوخال

102/09/20إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 16 إلتحاق بالزوجإيمان أسكندر 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

640



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 إلتحاق بالزوجإيمان السباعي 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 مزدوجلخوالقة13724Sإيمان شانا

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 45 مزدوجاسبيعات13789Mإيمان شفيق

602/09/20إقليم: اليوسفيةالنور )م/ج(إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة25800Tابن هنية نورة

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 10 إلتحاق بالزوجاسماء اجنين 13734Cمزدوجراس العين

602/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 8 إلتحاق بالزوجاسماء بومجالب 13698Nمزدوججدور

602/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوججدور13694Jاكرام تاقي الدين

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة النبعاتإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 29 إلتحاق بالزوجالبياض رجاء 13592Yمزدوجالكنتور

104/09/02إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفيةمركزية الميهات 77 مزدوجالشماعية )البلدية(13583Nالتربي فريدة

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 مزدوججدور13694Jالحسن بلفقيه

106/09/01إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 107 مزدوجالشماعية )البلدية(13600Gالحسن سبيكا

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 مزدوجراس العين13741Kالدغمومي لبنى

804/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 29 مزدوجاسبيعات13792Rالركيبي كوثر

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضوإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 38 مزدوجاطياميم13688Cالزاهية الزنايدي

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 35 مزدوججنان بويه13707Yالزروالي سعيد

216/09/94إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمدرسة النبعات 120 مزدوجاليوسفية )البلدية(13573Cالزوهرة بوقدير

116/09/91إقليم: آسفيمدرسة نجاح الميرإقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطاب 219 مزدوجآسفي )البلدية(13570Zالسعدية بهيش
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إقليم: قلعة مركزية واركيإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة

 السراغنة

302/09/21 17 مزدوجواركي08825Sالعللي اذهيبة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضوإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 30 إلتحاق بالزوجةالغربي طارق 13688Cمزدوجاطياميم

102/09/10إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 69 مزدوجالشماعية )البلدية(13600Gالفاضلي عبد الله

106/09/01إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 117 مزدوجاليوسفية )البلدية(13573Cالكبوري م

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 35 مزدوجالكنتور13799Yالهام بوجليب

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات

الشق

104/09/18 25 إلتحاق بالزوجام كلثوم حفضان 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 28 إلتحاق بالزوجامال المليكي 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

402/09/20إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 24 مزدوجلبخاتي13647Hامال حمدي

1002/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 14 مزدوجلخوالقة13724Sاميمة بالغليمي

107/09/04إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 98 مزدوجاليوسفية )البلدية(13578Hانس  فؤاد

202/09/15إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 42 إلتحاق بالزوجايمان القاسم 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/21إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 9 إلتحاق بالزوجايمان المغير 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 مزدوجسيدي شيكر13750Vايمان لبديعي

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي

بطوطة

602/09/21إقليم: اليوسفية 7 مزدوجراس العين27784Zبديعة علوان

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 14 إلتحاق بالزوجبشرى مصدق 13739Hمزدوجراس العين

102/09/20إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 مزدوجلمصابح13666Dبنكبدي نهيلة

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 38 مزدوجالكنتور13805Eبوبكر الصافي
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مدرسة عين العسل إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 30 إلتحاق بالزوجةبوخال عبد العاتق 15218R)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة

بطوطة

106/09/17إقليم: اليوسفية 45 مزدوجراس العين27784Zبوشفيرة كريمة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 30 إلتحاق بالزوجةبوشوار المصطفى 13806Fمزدوجالكنتور

506/09/17إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: اليوسفيةمركزية الطياميم 30 إلتحاق بالزوجبيوض ايمان 13833Kمزدوجالبدوزة

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوججنان بويه13722Pجليلة بحيتر

804/09/19إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 16 إلتحاق بالزوجةجمعي مروان 13838Rمزدوجأيير

204/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 31 مزدوجالكرعاني13671Jجميلة أرشيد

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 مزدوججنان بويه13716Hجواد الناصيري

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية

بطوطة

202/09/21إقليم: اليوسفية 7 مزدوجراس العين27784Zحسن معارف

202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 إلتحاق بالزوجحسناء بنمويا 13697Mمزدوججدور

101/01/12إقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 59 إلتحاق بالزوجحفيظة الفتاتي 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

304/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 23 إلتحاق بالزوجحفيظة هنان 08225Pمزدوجأولد احسين

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 24 مزدوجراس العين13734Cحنان أبو الطيب

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 21 إلتحاق بالزوجحنان الدبيري 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي

بطوطة

602/09/21إقليم: اليوسفية 7 مزدوجراس العين27784Zحنان الكورض

402/09/20إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 24 مزدوجلمزوضية02871Vحياة بهوت

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 28 مزدوجإيغود13770Sخالد البوري
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702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة13724Sخديجة الحتاني

402/09/20عمالة: الميةأمجادإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 10 إلتحاق بالزوجخديجة الشاديلي 27577Z)مزدوجعين حرودة )البلدية

1102/09/21إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 17 مزدوجلمصابح13666Dخديجة دردر

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة

المختلطة

106/09/17إقليم: اليوسفية 39 مزدوجالكنتور13590Wخديجة صبير

106/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 36 إلتحاق بالزوجخديجة طالب السلمة 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

302/09/16إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 32 مزدوجالكنتور13806Fخديجة لحمادي

602/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 مزدوججدور13700Rخربوش م

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 31 مزدوججنان بويه13711Cخولة مقصودي

105/10/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 35 مزدوجاسبيعات13784Gدنيا حمراد

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 28 مزدوجاسبيعات13792Rربيعة الناصري

402/09/20إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 24 مزدوجلبخاتي13647Hرجاء إسعاد

205/10/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 45 مزدوججنان بويه13711Cرشيد بالباردي

202/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 مزدوججدور13694Jرضا اودادا

302/09/21إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 10 إلتحاق بالزوجةرضوان محراش 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

106/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 15 إلتحاق بالزوجرقية كضاني 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 21 إلتحاق بالزوجزكية جولل 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 28 مزدوجالكنتور13799Yزهيرة زهري

644



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: اليوسفيةمدرسة م البوعمرانيإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 7 إلتحاق بالزوجزينب اصريدي 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

204/09/18إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 29 إلتحاق بالزوجزينب الهمشي 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

304/09/18إقليم: الحوزايكودارإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 28 إلتحاق بالزوجسارة الحربلي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 إلتحاق بالزوجسارة بجغاط 13794Tمزدوجاسبيعات

126/01/17إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 53 مزدوجلبخاتي13660Xسارة بوسلم

913/09/01إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 126 إلتحاق بالزوجةسعيد الناكظ 13829Fمزدوجالبدوزة

402/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 9 مزدوججدور13694Jسعيد منيني

105/09/11إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 81 مزدوجاليوسفية )البلدية(13574Dسعيدة الطاهري

902/09/20إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 إلتحاق بالزوجسعيدة بومعليف 13613Wمزدوجسيدي أتيجي

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 7 مزدوجلخوالقة13729Xسكينة المامي

704/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 21 مزدوجراس العين13734Cسكينة الرافع

1002/09/10إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 59 مزدوجالغيات13957Vسلمى كيلم

802/09/21إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 17 مزدوجسيدي اسحاق10074Zسلوى السعد

102/09/20إقليم: اليوسفيةالنور )م/ج(إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 9 مزدوجلخوالقة25800Tسميرة الحضري

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 28 إلتحاق بالزوجسميرة الكمري 08247Nمزدوجسيدي عابد

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

المدرسة البتدائية حد إقليم: اليوسفية

السوالم

106/09/17إقليم: برشيد 31 إلتحاق بالزوجسناء العزاوي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

م.م المام إقليم: اليوسفيةمركزية البلت

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

806/09/17 23 إلتحاق بالزوجسناء العنتاري 04963Uمزدوجتاغزوت
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102/09/21إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 10 إلتحاق بالزوجسناء الغوتي 13563S جماعة سحيم

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة13725Tسناء بن جراري

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 35 مزدوجاسبيعات13792Rسناء زكري

204/09/19إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 22 إلتحاق بالزوجسهام امال 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب

إيمور المركزية

1019/09/02عمالة: مراكش 117 مزدوجأيت ايمور02610Lسهام بوهاتر

102/09/20إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 إلتحاق بالزوجسهام شباب 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 مزدوجاسبيعات13788Lسهيل حنزاز

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 29 مزدوجاسبيعات13792Rشفيق الحرفاوي

102/09/20إقليم: اليوسفيةالنور )م/ج(إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوجلخوالقة25800Tشيماء اتريتبة

402/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوجراس العين13741Kشيماء الخضار

602/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 مزدوججدور13700Rصابر النتيج

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 مزدوججدور13698Nصلح الدين جيداني

116/09/98إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدة 130 مزدوجاليوسفية )البلدية(13577Gطارق عتيقة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 28 مزدوجاسبيعات13792Rطريق حنان

عمالة مقاطعات المقاوم الوديبيإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 26 إلتحاق بالزوجعائشة اقميزة 01451B)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

106/09/00إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 117 مزدوجاليوسفية )البلدية(19875Cعائشة بومارت

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 25 إلتحاق بالزوجةعادل الديناوي 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

646



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 24 مزدوجاسبيعات13788Lعادل الرماحي

104/09/02إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفيةمركزية الميهات 77 مزدوجالشماعية )البلدية(13583Nعبد الجبار ارويجل

202/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13741Kعبد الرزاق الزواوي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 21 مزدوجإيغود13770Sعبد الرزاق الصحراوي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 22 إلتحاق بالزوجةعبد العالي الدريوش 13788Lمزدوجاسبيعات

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 30 مزدوجالمنابهة02760Zعبد العالي باقشيش

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 مزدوججدور13694Jعبد العزيز بية

مجموعة مدارس اولد إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

انجيم المركزية

1004/09/12عمالة: مراكش 53 مزدوجالمنابهة02757Wعبد العزيز نوار

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 35 مزدوجراس العين13739Hعبد الفتاح الزاكي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 19 إلتحاق بالزوجةعبد الكبير الخنوسي 13722Pمزدوججنان بويه

202/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 17 مزدوجراس العين13739Hعبد الكبير مفسيح

604/09/18إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 28 مزدوجلمصابح13666Dعبد الكريم اسعيدات

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 21 مزدوججدور13700Rعبد الكريم اكرضان

المدرسة البتدائية معركة إقليم: اليوسفيةمركزية البلت

الدشيرة

616/09/94إقليم: طانطان 67 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rعبد الكريم السين

120/11/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 23 مزدوجاطياميم13690Eعبد اللطيف شكري

416/09/94إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدة 124 إلتحاق بالزوجةعبد المطلب الرصافي 27281Cمزدوجمولي عبد ا

902/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الحسيناتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجإيغود13777Zعبد الهادي العلولي
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416/09/96عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضو 133 مزدوججليز )المقاطعة(18417Tعبد الوهاب سعاف

107/09/05إقليم: اليوسفيةمدرسة م البوعمرانيإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 91 مزدوجالشماعية )البلدية(13584Pعبدالحكيم البوعزاوي

402/09/21إقليم: الحوزويركانإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجويركان03577Mعبدالعزيز  اناتوف

104/09/19إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 18 مزدوجأولد عامر تزمرين09297Eعبدالهادي رحيم

مدرسة عبد ا إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدة

الشفشاوني

117/09/90إقليم: اليوسفية 164 مزدوجاليوسفية )البلدية(13572Bعبدون عبد الله

904/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 18 مزدوجلخوالقة13725Tعثمان الخلفي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 29 مزدوججدور13700Rعثمان بورقية

204/09/18إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 33 مزدوجلبخاتي13652Nعثمان سيف الدين

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 مزدوجإيغود13774Wعز الدين توكيل

602/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 مزدوجلخوالقة13724Sعزيزة الناصري

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 26 إلتحاق بالزوجعزيزة كمال 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

904/09/18إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفية 34 مزدوجلمصابح13667Eغزلن جنجبي

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 35 مزدوجاسبيعات13784Gغزلن خلوف

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 35 مزدوججدور13694Jفاطمة الزهراء الصالحي

مدرسة سيدي احمد 

المختلطة

116/09/02إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفية 135 مزدوجاليوسفية )البلدية(13573Cفاطمة الزهراء بوكريم

402/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 مزدوجراس العين13741Kفاطمة الزهراء لشهب

102/09/10إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 57 مزدوجالشماعية )البلدية(13600Gفاطمة الزهراء مصباح
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116/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفة 48 إلتحاق بالزوجفاطمة بوملكي 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/16إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 36 مزدوجاسبيعات13784Gفاطمة سرهابيل

902/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 مزدوججدور13694Jفاطمة مستاج

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية البلت

المختلطة

119/09/02إقليم: اليوسفية 75 مزدوجالكنتور13590Wفاطنة مرابط

106/09/17إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 36 إلتحاق بالزوجفتيحة الوافي 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

804/09/18إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 30 إلتحاق بالزوجفتيحة عنطر 08252Uمزدوجسيدي عابد

اولد عامر تيزمارين إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 22 مزدوجأولد عامر تزمرين09296Dفنيد عماد

مجموعة مدارس مسعود إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة

المركزية

602/09/20عمالة: مراكش 14 إلتحاق بالزوجكريمة السواتي 22135Jمزدوجحربيل

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 21 مزدوججنان بويه13707Yكلثوم الحرش

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 45 مزدوججنان بويه13711Cكلثوم نديم

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 14 مزدوجراس العين13741Kكوثر النجدي

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 35 مزدوججنان بويه13711Cلبنى الفرجاني

مدرسة عبد ا 

الشفشاوني

116/09/85إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: اليوسفية 154 مزدوجالجديدة )البلدية(23361Sلحسن أكنوز

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد

شقرون

206/09/17إقليم: اليوسفية 35 إلتحاق بالزوجلطيفة خير ا 13579J)مزدوجاليوسفية )البلدية

802/09/20إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 إلتحاق بالزوجلطيفة صويبي 13845Yمزدوجأيير

المدرسة الجماعاتية إبن إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة

بطوطة

502/09/20إقليم: اليوسفية 11 مزدوجراس العين27784Zلكوادمي سامية

المدرسة الجماعاتية 

الخنساء

806/09/17إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: اليوسفية 30 إلتحاق بالزوجلمضاربي رجاء 13625Jمزدوجبوكدرة
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106/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 35 إلتحاق بالزوجلوهام فاطمة الزهراء 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

302/09/20إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 21 مزدوجلمصابح13667Eليلى ادليليع

505/09/11إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 56 إلتحاق بالزوجليلى بوضرون 13826Cمزدوجدار سي عيسى

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: اليوسفيةالنور )م/ج(

غانم

104/09/18إقليم: الرحامنة 20 مزدوجسيدي غانم27810Cمحسن بحيري

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 28 إلتحاق بالزوجةمحسين بلخالة 13722Pمزدوججنان بويه

1004/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 15 مزدوججدور20851Nم الحديوي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 29 مزدوجاسبيعات13784Gم بناني

702/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوججدور13694Jمراد مفتاح

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 35 مزدوجاسبيعات13789Mمروان أناس

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 35 مزدوجاسبيعات13784Gمريم الحبادي

104/09/18إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 28 إلتحاق بالزوجمريم الهراس 13834Lمزدوجالبدوزة

504/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 21 مزدوجلخوالقة13725Tمريم عطي

602/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 مزدوجإيغود13770Sمريم غفران

402/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةبير شحم المركزية 7 مزدوجراس العين13741Kمصطفى واصف

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضوإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 45 مزدوجاطياميم13688Cمنطاد عبد اللطيف

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 55 إلتحاق بالزوجةمنير ايت قدور 24232Nمزدوجحربيل

104/09/19إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 15 إلتحاق بالزوجمينة الخطاري 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى
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102/09/21إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 10 إلتحاق بالزوجنادية الفقير 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

1102/09/21إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 17 مزدوجاتوابت13946Hنادية سميح

504/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 32 مزدوجالكنتور13799Yنبيل عجيب

307/09/04إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضو 84 إلتحاق بالزوجنجاة بوغلم 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

مدرسة م شكري إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 25 إلتحاق بالزوجندى البصري 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمدرسة النبعاتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 38 مزدوجالكنتور13592Yنعيمة بوكاد

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 28 مزدوجاسبيعات13784Gنعيمة نقرة

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشة 11 مزدوجلخوالقة13725Tنورة الرحالي

إقليم: قلعة اولد الشرقي المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة

 السراغنة

106/09/17 45 مزدوجأولد الشرقي08968Xنورة بالحمومية

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 35 مزدوجاسبيعات13792Rنورة علوان

504/09/18إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 20 إلتحاق بالزوجنورة لبرير 08255Xمزدوجسيدي عابد

102/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجلخوالقة13724Sنوفل لطفي

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 18 مزدوجراس العين13739Hهاجر الدريسي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 21 مزدوجراس العين13734Cهالة المصواب

702/09/20إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 إلتحاق بالزوجهجر صرضي 13613Wمزدوجسيدي أتيجي

106/09/01إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 93 مزدوجاليوسفية )البلدية(13578Hهدى بنيونس

802/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 14 مزدوجلخوالقة13724Sهدى فاصل
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104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية أربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 15 مزدوجراس العين13745Pهشام الصالحي

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 25 إلتحاق بالزوجةهشام الصدوق 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

102/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 مزدوججدور13697Mهشام بناني

804/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 38 مزدوجالكنتور13799Yهند ابو زيد

104/09/18إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 29 إلتحاق بالزوجوسام كواي 13660Xمزدوجلبخاتي

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 28 مزدوجالكنتور13806Fوفاء السلموني

404/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 16 مزدوجلخوالقة13724Sوفاء بزطام

602/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 إلتحاق بالزوجوفاء فروس 13698Nمزدوججدور

702/09/20إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 14 مزدوججدور13698Nياسر امهيليس

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 45 مزدوججنان بويه13711Cياسر لقليعي

502/09/20إقليم: الحوزانامرإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 مزدوجستي فاطمة03701Xياسمين الوهابي

202/09/21إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 مزدوجراس العين13741Kياسين المصلوحي

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 25 مزدوججنان بويه13707Yياسين سفناج

116/09/91إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 203 مزدوجاليوسفية )البلدية(13573Cيوسف اليتيم
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08

105/09/16إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةتابوعصامت 43 مزدوجالرتب09610V   عبد الرحمن الفرديوي

504/09/18إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةاكدمان 13 إلتحاق بالزوج أسماء الحداني 09699Sمزدوجفركلة السفلى

705/09/08إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 28 مزدوجبني ام سجلماسة09542W مساوي هشام

104/09/19إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: الرشيديةامكان 31 مزدوجملعب09689Fإبراهيم فيللي

المدرسة الجماعاتية 

تاوريرت

504/09/12إقليم: الرشيديةاكليإقليم: الرشيدية 40 مزدوجملعب09681Xأحمد بوكريك

704/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةالطاوس 33 مزدوجالسفلت09575Gأزغار حورية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

علي

1004/09/18إقليم: الرشيديةايت سليمانإقليم: الرشيدية 23 مزدوجاملكو09432Bإكرام أوسمو

406/09/17إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةالخربات 18 إلتحاق بالزوجإكرام غاشة 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

204/09/02إقليم: الرشيديةمدرسة العمرانإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 156 إلتحاق بالزوجأكوزي وفاء 27811D)مزدوجالرشيدية )البلدية

504/09/02إقليم: الرشيديةتازناقتإقليم: الرشيديةالزريقات 105 إلتحاق بالزوجأكوناض فاطمة 09623Jمزدوجشرفاء مدغرة

1002/09/09إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةالنخيل 44 إلتحاق بالزوجأمال ارجال 09603Mمزدوجاوفوس

105/09/03إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةتاغيا 77 إلتحاق بالزوجأمومن فاطمة 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية

113/02/17إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةالمختلطة تنجداد 21 نعمإلتحاق بالزوجةأهبار ياسين 09666Fمزدوجاغريس العلوي

116/09/85إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيدية11 يناير 126 مزدوجالرتب09607Sأهكو يوسف

304/09/02إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةالزريقات 117 إلتحاق بالزوجأوبهي رشيدة 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

المدرسة الجماعاتية إقليم: الرشيديةتيهارين

مرزوكة

104/09/19إقليم: الرشيدية 16 مزدوجالطاوس27579Bابراهيم وعليبو

116/09/96إقليم: الرشيديةمدرسة العمرانإقليم: الرشيديةمزكيدة 175 مزدوجالرشيدية )البلدية(27811Dابلغمي عبد الحق
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913/02/17إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: الرشيديةالترميدي 44 إلتحاق بالزوجابن م الصافية 24467U)مزدوجميدلت )البلدية

204/09/19إقليم: ميدلتمدرسة تاملحتإقليم: الرشيديةتغفرت 14 إلتحاق بالزوجاحسان طليح 22658Cمزدوجزايدة

116/09/96عمالة: مكناسأناسي 2إقليم: الرشيديةلمعاركة 161 مزدوجأيت ولل27024Yاحماد الهما

106/09/00إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةامكان 141 مزدوجالرشيدية )البلدية(24278Nاحماد وفروخ

313/02/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةلكراير 40 مزدوجعرب صباح زيز21760Bاحمد زلمطي

116/09/94إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 205 مزدوجالخنك09374Nادريس الفضيلي

104/09/18إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: الرشيديةم.م افغ 33 إلتحاق بالزوجازهور بادي 09596Eمزدوجاوفوس

109/12/11إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 59 مولي علي الشريف 09391Gاسابو سعيدة

)البلدية(

مزدوج

704/09/18إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيمإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 20 مزدوجالسفلت09562Tاسماء الحسني

916/09/95إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةالساقية الحمراء 138 مزدوجالخنك09631Tاصغيري سعاد

316/09/99إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: الرشيديةالساقية الحمراء 82 نعماغبي هشام 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسنجمة الوسطإقليم: الرشيديةقطع   الواد 193 مزدوجأيت ولل27266Lاكبري رشيد

406/09/17عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 14 إلتحاق بالزوجاكرام المومن 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

301/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 28 إلتحاق بالزوجالمراني علوي كريمة 10923Xمزدوجعامر السفلية

407/09/04إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةالماطي 135 مزدوجشرفاء مدغرة09625Lالبوجناني سهام

216/09/99إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: الرشيديةتازناقت 102 مزدوجأيت بوبيدمان04159Vالبوني الحسن

102/09/09إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: الرشيديةاحياتن 42 إلتحاق بالزوجالتبزاوي فاطمة 09386B)مزدوجالريش )البلدية
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الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

116/09/93عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: الرشيدية 211 مزدوجمكناس )البلدية(26764Rالحسن المداني

116/09/91إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةكبا 199 مزدوجالرشيدية )البلدية(09364Cالحسني العلوي عبد الرحمن

1006/09/01عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءإقليم: الرشيديةتزوكاغين 78 إلتحاق بالزوجالحودر لطيفة 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/17إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةارارة 30 مزدوجعرب صباح اغريس23378Kالخلفة حجاجي

المدرسة الجماعاتية 

تاديغوست

213/02/17إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيدية 28 إلتحاق بالزوجالذي مريم 09398Pمزدوجفركلة العليا

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسيإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان

الشق

104/09/18 16 إلتحاق بالزوجالزهراء  انعام 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

516/09/96إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةقصر الجديد 108 إلتحاق بالزوجالسرغيني حسناء 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

104/09/18إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الرشيديةالطاوس 28 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wالسموني عبد السميع

516/09/98إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةحنابو 155 مزدوجالرشيدية )البلدية(09372Lالشرقاوي يونس

416/09/98عمالة: مكناسابن خلدونإقليم: الرشيديةالزريقات 159 مزدوجمكناس )البلدية(04001Yالشهبي فاطمة

316/09/99إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةالعلويين 124 نعمالصادقي العماري صفاء 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

105/09/08إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةاهبيبات 77 مزدوجارفود )البلدية(09379Uالصغير حياة

116/09/99إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةكيغلن 171 مزدوجشرفاء مدغرة09622Hالصفي مولي اسماعيل

116/09/94إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةايت يوسف 177 مزدوجالخنك09631Tالطاهري عبد الكريم

116/09/99إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةالبور 167 مزدوجفركلة العليا09398Pالطرمون ادريس

304/09/18إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةتكرومت 30 إلتحاق بالزوجالعباس رجاء 09598Gمزدوجاوفوس

317/09/90إقليم: الرشيديةاحمد اليزيديإقليم: الرشيدية11 يناير 146 مزدوجالرشيدية )البلدية(24482Kالعربي دريسي
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105/09/03إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيديةحمو سوال 88 نعمالعروسي مريم 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

101/01/12إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 44 مولي علي الشريف 09391Gالعلوي الهروني ادريس

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

تاوريرت

904/09/19إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيدية 22 إلتحاق بالزوجالكلتا كريمة 09709Cمزدوجفركلة العليا

116/09/98إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةتحسنونت 171 مزدوجالرشيدية )البلدية(09369Hاللودي سعيد

216/09/82إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 196 مزدوجالجرف )البلدية(20964Lالمراني الحسن

704/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةم.م توداعت 28 إلتحاق بالزوجالمنصور نورة 09610Vمزدوجالرتب

304/09/02إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةاولد شاكر 157 مزدوجالرشيدية )البلدية(18472Cالمومني أمينة

216/09/94إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 139 إلتحاق بالزوجةالنجمي جمال 09631Tمزدوجالخنك

عمالة: الصخيرات مولي سليمانإقليم: الرشيديةم المختار السوسي

 - تمارة

904/09/02 21 إلتحاق بالزوجالهام سنوسي 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

116/09/99إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا 140 إلتحاق بالزوجالهرموس حادة 24278N)مزدوجالرشيدية )البلدية

202/09/15إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 44 مزدوجعرب صباح زيز09509Kالوزاني عثمان

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة واحة كيرإقليم: الرشيديةاغف نغير 25 إلتحاق بالزوجاليازدي لل حسناء 21739Dمزدوجكرامة

1001/01/06إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةلل امينة 117 مزدوجشرفاء مدغرة09625Lالياس فاتحة

804/09/19إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيديةاوخيت 31 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fاليماني لطيفة

206/09/17إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: الرشيديةاوخيت 30 مزدوجملعب09682Yام ايت بنها

عمالة: الصخيرات أبي القاسم الشابيإقليم: الرشيديةايت سليمان

 - تمارة

704/09/19 21 إلتحاق بالزوجاميمة حاكمي 27436W)مزدوجعين العودة )البلدية

406/09/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاملكو 26 إلتحاق بالزوجايت بلقاسم حفيظة 09610Vمزدوجالرتب
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104/09/18إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةالطاوس 18 مزدوجالطاوس09583Rايت خليفة عبدالمنعم

204/09/02إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: الرشيديةملعب 75 مولي علي الشريف 24276Lايت واما لحسن

)البلدية(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الرشيديةالبور

الفنيدق

216/09/98 165 مزدوجمرتيل )البلدية(05620Hباوزى حميد

المدرسة الجماعاتية سيدي 

علي

502/09/20إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: الرشيدية 14 مزدوجالريصاني09554Jبحافيد نادية

406/09/00إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةمدرسة معركة تغمرت 112 إلتحاق بالزوجبرطويس حفيظة 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

204/09/18إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةم.م توداعت 28 إلتحاق بالزوجةبصدوق م 09699Sمزدوجفركلة السفلى

116/09/99إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةالخربات 149 مزدوجفركلة العليا09704Xبعباس م

306/09/01إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةمروتشة 151 مزدوجكلميمة )البلدية(25212Dبمو مراد

102/09/15إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: الرشيديةم.م افغ 34 مزدوجتامشاشاط04197Lبن شلل زهير

103/09/13إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةاولد يحيى 38 مزدوجعرب صباح اغريس23378Kبن مشيش م

704/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاغبالو 28 إلتحاق بالزوجبنهشوم امال 09610Vمزدوجالرتب

المدرسة الجماعتية  إقليم: الرشيديةلل امينة

جحجوح

116/09/96إقليم: الحاجب 149 مزدوججحجوح25663Uبوتنفيت سعيد

804/09/18إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةم.م توداعت 28 إلتحاق بالزوجةبوخاري أيوب 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

304/09/02إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةتزوكاغين 59 إلتحاق بالزوجةبوستة عبد اللطيف 09666Fمزدوجاغريس العلوي

المدرسة البتدائية عين إقليم: الرشيديةلقصر الفقاني

البيضاء

416/09/96عمالة: فاس 185 مزدوجعين البيضاء02050Cبويحياوي رشيد

1004/09/18إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 32 مزدوجالسيفا09506Gجبري المكي

102/09/15إقليم: الرشيديةمدرسة معركة تغمرتإقليم: الرشيديةلبطرني 44 مزدوجارفود )البلدية(23260Gجمعاوي الحبيب
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المدرسة الجماعاتية 

تاديغوست

306/09/00إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيدية 147 مزدوجكلميمة )البلدية(25212Dحداد خدوج

عمالة: الصخيرات التحاد العربيإقليم: الرشيدية11 يناير

 - تمارة

106/09/01 130 مزدوجتمارة )البلدية(01315Dحداوي امال

المدرسة الجماعاتية إقليم: الرشيديةاحياتن

مرزوكة

106/09/17إقليم: الرشيدية 18 مزدوجالطاوس27579Bحسن بن يري

الشهيد أحمد بن م 

الرشدي

416/09/91إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: الرشيدية 168 مزدوجبوزنيقة )البلدية(24339Eحسن عبيد

913/02/17إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 44 إلتحاق بالزوجحسناء أيت الحاج 09603Mمزدوجاوفوس

205/09/11إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: الرشيديةلبطرني 52 مولي علي الشريف 26805Kحسنوني سليمان

)البلدية(

مزدوج

606/09/00إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةإبن رشد 136 مزدوجالرشيدية )البلدية(20622Pحسني علوي مريم

المدرسة الجماعاتية سيدي 

علي

702/09/21إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: الرشيدية 7 مزدوجاغبالو انكردوس09654Tحفيظة  اخرو

704/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةم.م افغ 28 مولي علي الشريف 09394Kحكيمة المرابطي

)البلدية(

مزدوج

116/09/99إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةالنخيل 136 مزدوجالرشيدية )البلدية(09373Mحماد سميرة

102/09/20إقليم: الرشيديةمدرسة معركة تغمرتإقليم: الرشيديةبني وزيـــــم 15 إلتحاق بالزوجحمداني حليمة 23260G)مزدوجارفود )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسأناسي 2إقليم: الرشيديةاولد يوسف 209 مزدوجأيت ولل27024Yحمداني م

704/09/18إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: الرشيديةم.م توداعت 28 مزدوجالريصاني09551Fحمداوي بدر

104/09/12إقليم: الرشيديةانس ابن مالكإقليم: الرشيديةحنابو 42 مزدوجارفود )البلدية(09377Sحميد  الشاية

الشهيد أحمد بن م إقليم: الرشيديةاحياتن

الرشدي

206/09/17إقليم: الرشيدية 30 مولي علي الشريف 09393Jحميد مدوني

)البلدية(

مزدوج

1007/09/05إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةم.م توداعت 51 مزدوجالرتب09607Sحورية ايت فراجي

604/09/18إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةتامرنة 28 مولي علي الشريف 09410Cحورية كريم

)البلدية(

مزدوج
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1003/09/13إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةاكلي 28 إلتحاق بالزوجحياة اسفي 09598Gمزدوجاوفوس

1004/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيديةايت سليمان 28 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fحياة منصور

904/09/18إقليم: الرشيديةالماطيإقليم: الرشيديةتامرنة 18 مزدوجالسفلت09570Bخالد حسني

917/09/90إقليم: الرشيديةالحي الجامعيإقليم: الرشيديةقصر بودنيب 141 مزدوجالرشيدية )البلدية(25217Jخالد لحسن

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: الرشيديةالترميدي

سيدي البرنوصي

119/11/08 22 سيدي مومن 23765Fخديجة عزيزي علوي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: الرشيديةاغبالو

 - تمارة

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجخديجة مرغي 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

113/11/08إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: الرشيديةاكلي 78 مزدوجاغريس السفلي09661Aخلوفي عبد  المالك

102/09/20إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: الرشيديةالطاوس 14 إلتحاق بالزوجراضية نديم 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

216/09/93عمالة: مكناسحي السلمإقليم: الرشيديةإبن رشد 140 مزدوجمكناس )البلدية(03999Wرزوق عبد السلم

507/09/05إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 59 مزدوجالرتب09607Sرشيد حجوي

607/09/05إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 51 مزدوجفركلة السفلى09697Pرشيد عكي

106/09/00إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةابن رشد 70 نعمرشيدة بنقادة 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

عمالة: طنجة - مدرسة المل البتدائيةإقليم: الرشيدية11 يناير

أصيل

316/09/97 140 طنجة المدينة 21181Xرشيدة حبا

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

تاديغوست

104/09/02إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيدية 125 إلتحاق بالزوجرشيدة راحلي 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

101/01/10إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيدية حي السلم 48 إلتحاق بالزوجرقية ابرهال 09601Kمزدوجاوفوس

402/09/14إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: الرشيديةانس ابن مالك 46 مزدوجاكلموس11617Bزهور عبي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: الرشيديةامكان 21 إلتحاق بالزوجزينب عمراوي 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط
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المدرسة الجماعاتية إقليم: الرشيديةالطاوس

مرزوكة

202/09/20إقليم: الرشيدية 14 مزدوجالطاوس27579Bسارة الصبوني

المدرسة الجماعاتية 

تاوريرت

401/02/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيدية 27 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fسعاد مومني

عمالة: الصخيرات السعديينإقليم: الرشيديةتلوين

 - تمارة

116/09/96 145 مزدوجالصخيرات )البلدية(01324Nسعيد بو لعساس

204/09/18إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: الرشيديةاكديــــــم 33 مزدوجفركلة العليا09712Fسعيد عمري

306/09/00إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةكودية الدراوة 149 مزدوجالخنك09638Aسعيدي سعيد

المدرسة الجماعاتية 

تاوريرت

402/02/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيدية 27 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fسكينة لشرت

1016/09/98إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 135 إلتحاق بالزوجسلمي كريمة 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: الرشيديةالحي الجامعي

 - تمارة

216/09/98 128 مزدوجالصخيرات )البلدية(01355Xسليم حفصة

116/09/92إقليم: الحاجبالشركةإقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 225 مزدوجأيت يعزم04192Fسمغولي عبد الرحمان

201/02/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 23 إلتحاق بالزوجسموح سهام 12950Aمزدوجاميضر

904/09/18إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: الرشيديةاكدمان 15 إلتحاق بالزوجسميرة بندحو 27563J)مزدوجالريش )البلدية

104/09/12إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةفزنة 40 مزدوجارفود )البلدية(09380Vسناء الرحموني

702/09/14إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةاولد معطلة 36 مزدوجارفود )البلدية(09378Tسيدي م عبد اللوي

عمالة: الصخيرات العلويينإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا

 - تمارة

416/09/97 191 مزدوجسيدي يحيى زعير25223Rشفيق  خديجة

104/09/12إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةتوروك 40 مزدوجارفود )البلدية(09378Tصاديقي أحمد

107/09/05إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةالسات 62 إلتحاق بالزوجصباح شبر 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الرشيديةاولد يوسف 217 مزدوجمكناس )البلدية(25445Gصديقي عبد العظيم
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804/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاولد الوالي 18 إلتحاق بالزوجصفاء التخيمتي 09610Vمزدوجالرتب

116/09/85عمالة: مكناسأناسي 2إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 263 مزدوجأيت ولل27024Yصلبي الحاج

116/09/99إقليم: الرشيدية المدرسة الجديدةإقليم: الرشيديةالخربات 151 مزدوجتنجداد )البلدية(09850Fضروك م

702/09/10إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةاولد يوسف 1 36 مزدوجارفود )البلدية(09379Uعائشة مرداني

202/09/20إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: الرشيديةكيغلن 11 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم شطبي 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

116/09/96عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الرشيديةبني وزيـــــم 185 مزدوجبوفكران )البلدية(23882Hعبد الحميد حدووعلي

104/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةتحسنونت 32 مولي علي الشريف 09394Kعبد الحميد حميوي

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةتامرنة 37 مزدوجارفود )البلدية(09381Wعبد الرحمن شعوفي

504/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: الرشيديةتامرنة 28 مزدوجبني ام سجلماسة09538Sعبد الرحيم بوراس

504/09/19إقليم: الرشيديةم.م توداعتإقليم: الرشيديةاغف نغير 21 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mعبد السلم جانا

1006/09/17إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 32 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wعبد الصمد  بوقراب

313/02/17إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةاكدمان 51 مزدوجفركلة السفلى09699Sعبد الصمد العمري

102/09/16إقليم: الرشيديةكودية الدراوةإقليم: الرشيديةلكراير 35 إلتحاق بالزوجةعبد الغاني بابني 20978B)مزدوجارفود )البلدية

502/09/15إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةفزنة 32 مزدوجعرب صباح زيز09513Pعبد ا الكزيوي

الشهيد أحمد بن م إقليم: الرشيديةاحياتن

الرشدي

206/09/17إقليم: الرشيدية 30 مولي علي الشريف 09393Jعبد المولى العلمي

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: الرشيديةاوخيت

تاوريرت

406/09/17إقليم: الرشيدية 20 مزدوجملعب19754Wعبدد الماجيد أطوف

304/09/02إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةفزنة 153 مزدوجشرفاء مدغرة09622Hعزيزة وشاش
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402/09/09إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكدمان 54 إلتحاق بالزوجعلوي مليكة 09704Xمزدوجفركلة العليا

204/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: الرشيديةتحسنونت 28 مزدوجبني ام سجلماسة09538Sعلي حماني

906/09/00إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةموسى بن نصير 58 مزدوجفركلة السفلى09697Pعمر اشتيتي

205/09/11إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةابن الخطيب 36 مزدوجفركلة السفلى09702Vعمر خربان

المدرسة الجماعاتية إقليم: الرشيديةايت اولحو

تاوريرت

1013/02/17إقليم: الرشيدية 17 مزدوجملعب19754Wعمران عيش

105/09/08إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةاحياتن 64 مولي علي الشريف 09391Gعمري فتيحة

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةالعبادلة 37 مزدوجارفود )البلدية(20962Jغازي لحسن

913/02/17إقليم: فجيجالمهدي بن بركة )م/ج(إقليم: الرشيديةتازوكارت 33 إلتحاق بالزوجغزلن بوركة 26270Dمزدوجعبو لكحل

102/09/15إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةكودية الدراوة 40 مزدوجارفود )البلدية(09380Vغزلن سلمي

101/01/12إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 49 مولي علي الشريف 09392Hفاتح عبيدي

)البلدية(

مزدوج

104/09/19عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: الرشيديةفزنة 22 إلتحاق بالزوجفاطمة أوراغ 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

113/02/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةاوخيت 43 مزدوجملعب09686Cفاطمة الدرويش

606/09/00إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةقصر الجديد 123 إلتحاق بالزوجفاطمة خنفوش 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

406/09/01إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةتلوين 131 مزدوجكلميمة )البلدية(25212Dفاطمة قاسمي

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان

وتنان

516/09/93 160 مزدوجاكادير )البلدية(04835Eفاطمة كومني

802/09/14إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةلل امينة 49 إلتحاق بالزوجفهيم فاطمة 09601Kمزدوجاوفوس

604/09/02إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيديةالزريقات 98 إلتحاق بالزوجفيجر حنان 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة
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904/09/12إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 47 إلتحاق بالزوجقادي سمية 09601Kمزدوجاوفوس

604/09/02إقليم: الرشيديةالسلمإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا 117 نعمإلتحاق بالزوجقدمي لوبنة 09401T)مزدوجالرشيدية )البلدية

312/09/02إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: الرشيديةتاغيا 75 مزدوجفركلة العليا09706Zقرشي موراد

513/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةمزكيدة 53 مزدوجالرتب09610Vقندروش سعاد

812/09/02إقليم: الرشيديةتازناقتإقليم: الرشيديةاملكو 115 إلتحاق بالزوجكاسمي ليلى 09623Jمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/99إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةالمنكرة 155 مزدوجالخنك09374Nكميتي سمير

805/09/03إقليم: الرشيديةالواحةإقليم: الرشيديةايت سليمان 145 مزدوجالرشيدية )البلدية(24277Mكوجان براهيم

101/02/17إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: الرشيديةلبطرني 28 إلتحاق بالزوجكوح فاطمة 05631Vمزدوجدار بني قريش

825/03/17إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةكيغلن 47 إلتحاق بالزوجةلحبيب المولودي 09603Mمزدوجاوفوس

406/09/17إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: الرشيديةاكدمان 28 إلتحاق بالزوجةلحسن ناصر 09695Mمزدوجفركلة السفلى

106/09/01إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: الرشيديةم المختار السوسي 60 نعملطيفة قابوش 21741F)مزدوجالريش )البلدية

413/02/17إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: الرشيديةالمعاضيد 40 مزدوجالرتب09606Rلمراني عبدالكريم

206/09/01إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيدية المدرسة الجديدة 111 إلتحاق بالزوجلمراني للفاطمة الزهراء 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

عمالة: الصخيرات ابن الهيثمإقليم: الرشيديةتحسنونت

 - تمارة

113/02/17 47 إلتحاق بالزوجليلى النخيلي 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

105/09/11إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةابن الخطيب 42 مزدوجارفود )البلدية(20962Jليلى هواري

901/01/10إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 47 إلتحاق بالزوجةم.هاشم شاقور 09601Kمزدوجاوفوس

307/09/04إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةمروتشة 149 مزدوجالخنك09631Tماسو رشيدة
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المدرسة الجماعاتية 

تاوريرت

106/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيدية 30 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fمالكي فاطمة

106/09/00إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةالزعاري 75 مزدوجارفود )البلدية(26306Tم القبوري

المدرسة الجماعاتية 

مرزوكة

213/02/17إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: الرشيدية 28 إلتحاق بالزوجةم اللحياني 09566Xمزدوجالسفلت

المدرسة الجماعاتية 

مرزوكة

204/09/02إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيدية 123 مزدوجشرفاء مدغرة09629Rم بو علي

306/09/00عمالة: مكناستعاونية المسيرةإقليم: الرشيديةحي الرشاد 110 إلتحاق بالزوجةم نعناع 04032Gمزدوجأيت ولل

204/09/19إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 25 مزدوجالسفلت09577Jم هاديوي

102/09/14إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةايت اولحو 42 مزدوجملعب09686Cمرضي احماد

304/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: الرشيديةاكدمان 28 مزدوجالجرف )البلدية(09390Fمروة اصغيري

عمالة: طنجة -  مدرسة البديع البتدائيةإقليم: الرشيديةقصر بودنيب

أصيل

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجمريا بابوي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

107/09/04إقليم: الرشيديةاحمد اليزيديإقليم: الرشيديةمروتشة 149 مزدوجالرشيدية )البلدية(24482Kمريم طوبى

المدرسة الجماعاتية 

مرزوكة

113/02/17إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: الرشيدية 37 مزدوجالجرف )البلدية(20964Lمصطفى دعنوني

101/01/17إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةاوخيت 28 إلتحاق بالزوجةمصطفى قاسمي 09666Fمزدوجاغريس العلوي

1004/09/02إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةمروتشة 133 مزدوجالرشيدية )البلدية(09373Mمنى بومزوغ

804/09/02إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةتلوين 75 مزدوجفركلة السفلى09697Pمنير رشيد

113/02/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الرشيديةتيهارين 28 إلتحاق بالزوجةموسى المرابطي 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

216/09/98إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: الرشيديةحي المقاومة 173 مزدوجصفرو )البلدية(02266Mمولي هاشم هاشمي

116/09/92إقليم: الرشيديةمدرسة العمرانإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا 185 مزدوجالرشيدية )البلدية(27811Dمومو حبيبة
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104/09/19إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 20 إلتحاق بالزوجناجيم سهام 09379U)مزدوجارفود )البلدية

306/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةالترميدي 28 مولي علي الشريف 09394Kناسية شيشا

)البلدية(

مزدوج

906/09/17إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: الرشيديةالماطي 25 مزدوجبني ام سجلماسة09541Vنجلء الخمسي

702/09/20إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةقصر بودنيب 17 إلتحاق بالزوجنعيمة ارحما 09380V)مزدوجارفود )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةاكدمان 28 مولي علي الشريف 09394Kنهيلة حسون

)البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: الرشيديةامكان 32 مزدوجملعب09682Yنورالين  الطرى

204/09/02إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةقصر الجديد 151 مزدوجالرشيدية )البلدية(18472Cنورة مزوغ

713/02/17إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةالميرة لل مريم 38 مزدوجالرتب09607Sهاجر م سالم

104/09/19إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةالطاوس 21 إلتحاق بالزوجهجر وسو 09380V)مزدوجارفود )البلدية

106/09/01إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةالمعاضيد 151 مزدوجشرفاء مدغرة09622Hهدون م

105/09/03إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 92 مزدوجالرتب09606Rهدون يونس

413/02/17إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةاكديــــــم 37 مزدوجملعب09683Zهشام بوزكراوي علوي

113/02/17إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةم.م توداعت 27 إلتحاق بالزوجةهشام فرحي 09666Fمزدوجاغريس العلوي

مدرسة سيدي قاسم إقليم: الرشيديةالزريقات

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 42 إلتحاق بالزوجهند  كلديس 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: الرشيديةتابوعصامت 28 مولي علي الشريف 09392Hواحدى  مولي المصطفى

)البلدية(

مزدوج

116/09/93عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيديةالسلم 102 نعمواحميد عبد الحميد 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

404/09/18إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةالتوحيد 22 نعمإلتحاق بالزوجوزنزول الزهرة 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية
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304/09/02عمالة: مكناسمدرسة 18 نونبرإقليم: الرشيديةحي المقاومة 129 مزدوجمكناس )البلدية(27572Uوفاء شوقي

116/09/94عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 213 مزدوجمجاط03917Gوهرى م

404/09/12إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةلكراير 34 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yياسين أزمو

306/09/17إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةم.م توداعت 20 إلتحاق بالزوجةياسين هاشمي 09709Cمزدوجفركلة العليا

المدرسة الجماعاتية سيدي 

علي

202/09/20إقليم: الرشيديةامكانإقليم: الرشيدية 14 مزدوجملعب09690Gيوسف أتحا

106/09/17إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةتيهارين 25 مزدوجالسفلت09577Jيوسف النصاري

104/09/18إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 28 مزدوجالسفلت09575Gيونس البحاري

104/09/18إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الرشيديةالطاوس 28 مزدوجبني ام سجلماسة09542Wيونس زين الدين

302/09/21إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةالترميدي 16 المازيغيةكلميمة )البلدية(09403Vحياة خليف

504/09/02إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: ميدلت مدرسة اوكريران بن م 100 مزدوجلقصير04189C   ايت عل حسن

302/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجأكوديم11940C لمليح نور الدين

102/09/21إقليم: ميدلتم/م ايت حنينيإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11660Yأختوش مصطفى

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلت م/م البرقاني

ا

803/09/13إقليم: ميدلت 53 مزدوجغرس تعللين09775Zأخنور سعاد

104/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتم/م تسامرت 25 مزدوجالنزالة09786Lإدريس أوبلغزي

مدرسة موحى امحزون بن 

احماد

904/09/19إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلت 19 إلتحاق بالزوجأسماء الجرموني 11844Yمزدوجأيت ازدك

302/09/21إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلتتيزي ويللن 7 مزدوجتيزي نغشو11899Hأسماء خرو

1004/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتاستغرغور 35 مزدوجبومية24466Tأسماء خيي
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202/09/20إقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسنإقليم: ميدلتاعباري 11 مزدوجالنزالة09784Jأضرضور إسماعيل

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلتتوزاكين

ا

704/09/18إقليم: ميدلت 23 إلتحاق بالزوجأفزيض إكرام 09775Zمزدوجغرس تعللين

304/09/19إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 21 مزدوجتونفيت11953Sإكرام ايت حاضرباش

306/09/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 34 مزدوجزايدة21499Tأكساس صالح

104/09/18إقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسنإقليم: ميدلتم/م تسامرت 22 مزدوجالنزالة09784Jإلهام نعيم

304/09/18عمالة: سلالنجاحإقليم: ميدلتبولعجول 19 إلتحاق بالزوجأمال اقبو 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

302/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجاملشيل09735Fأمجران زكرياء

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتتاروكوت

احماد

909/12/11إقليم: ميدلت 16 إلتحاق بالزوجةأمكيز رحو 11628Nمزدوجبومية

104/09/19إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 19 إلتحاق بالزوجأميمة أوعل 07961Cمزدوجالقصابي  ملوية

502/09/21إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتالمغو 7 مزدوجامرصيد11878Kأميمة أيت الحاج

504/09/19إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتايت ابراهيم 31 مزدوجأيت عياش11862Tأودينا لبنى

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

104/09/19إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلت 21 مزدوجالنزالة09786Lأوعدى فاطمة

104/09/19إقليم: ميدلتم/م ايت حنينيإقليم: ميدلتالمغو 18 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11660Yأوموجان سعيد

202/09/21إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجتنوردي11891Zأوموسى رشيد

302/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجأكوديم11940Cأوهري عبد العالي

213/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ميدلتايت اوفل 22 مزدوجامرزكان13077Nأيت خويا خديجة

304/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 21 مزدوجاغبالو11902Lأيوب زنوحي
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507/09/05إقليم: ميدلت م/م سيدي عيادإقليم: ميدلتتصالحت 59 مزدوجسيدي عياد09799Aاباحو حميد

102/09/20إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتالمغو 14 مزدوجاموكر09725Vابتسام اسكونتي

602/09/21إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجتونفيت11956Vابتسام ايت حيوى

المدرسة الجماعاتية إقليم: ميدلتبوتخباي

موحى امحزون بن احماد

104/09/18إقليم: ميدلت 38 مزدوجبومية27848Uابتسام مزوز

202/09/14إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 45 مزدوجأيت عياش11857Mابراهيم أيت فركان

502/02/17إقليم: ميدلت م/م زايد احمادإقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسن 43 مزدوجغرس تعللين09770Uابراهيم الحسناوي

216/09/94إقليم: ميدلتمدرسة عثمان اوموسىإقليم: ميدلتايت مولي 183 مزدوجميدلت )البلدية(11607Rابراهيمي ادريس

202/09/21إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجاموكر09725Vابو عمار سكينة

202/09/20إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: ميدلت م/م موحى وحمو الزياني 24 مزدوجبني ام سجلماسة09528Fاحميداني م

704/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتاعباري 22 مزدوجالنزالة09786Lاخندجي رشيد

304/09/12إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: ميدلتمدرسة بوليلي 36 مزدوجأيت حرز ا04150Kادريس بوتزولت

502/02/17إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلتتصالحت 27 مزدوجامزيزل09797Yادريس فاهيم

404/09/19إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلت م/م المل 31 مزدوجامزيزل09797Yازرار م

602/09/21إقليم: الرشيديةامكانإقليم: ميدلتاكدال 7 مزدوجملعب09690Gاسماء اشاوي

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلتتيزي ويللن

زيدون

104/09/18إقليم: ميدلت 28 مزدوجكير21756Xاسماعيلي بوشرى

702/09/20إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلت م/م موحى وحمو الزياني 14 مزدوجتنوردي11891Zاعجيجي غريبة

402/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتاكدال 14 مزدوجاغبالو11902Lاعدو اسماء
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804/09/19إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلتبواضيل 31 مزدوجامزيزل09797Yاعزي ادريس

102/02/17إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلت  م/م 18 نونبر 43 مزدوجسيدي عياد09803Eاغنزور  حسن

103/09/13إقليم: ميدلتمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: ميدلتاسليم 49 إلتحاق بالزوجالبرجي نعيمة 11598F)مزدوجميدلت )البلدية

304/09/18إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: ميدلتميشلفن 38 مزدوجارفود )البلدية(09379Uالحسنية الغازيوي

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلتتوزاكين

زيدون

304/09/18إقليم: ميدلت 22 مزدوجكير21756Xالحسين اقباس

304/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت ابراهيم 28 مزدوجميبلدن11869Aالحمايدي مونية

عمالة: الصخيرات خالد بن الوليدإقليم: ميدلتمدرسة عثمان اوموسى

 - تمارة

316/09/81 168 مزدوجتمارة )البلدية(01316Eالحنصار حرية

216/09/97إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: ميدلت  م/م كير السفل 173 مزدوجالرشيدية )البلدية(09369Hالدراري توفيق

504/09/12إقليم: ميدلت م/م سيدي عيادإقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسن 62 مزدوجسيدي عياد09799Aالرجدالي حياة

مدرسة صلح الدين إقليم: ميدلتالخوخات

اليوبي البتدائية

206/09/17إقليم: إفران 32 إلتحاق بالزوجالسعدية البكراوي 10764Zمزدوجسيدي المخفي

202/09/21إقليم: الرشيديةم.م توداعتإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mالصغيري مصطفى

116/09/94إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتبودراع 185 مزدوجميدلت )البلدية(11601Jالضراوي اعلي

102/09/21إقليم: ميدلتم/م المام الغزاليإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجاوتربات09758Fالعبدلوي عثمان

504/09/18إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: ميدلتايت توغاش 26 إلتحاق بالزوجالعمراني حياة 02418Cمزدوجعين الشكاك

116/09/86إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتايت وعلو 93 مزدوجسيدي عياد09808Kالقيسي م

706/09/00إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 70 مزدوجرأس اجري04219Kالمغاري م

102/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزيإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجانمزي11934Wالمغراوي عبد السلم
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202/09/15إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 43 إلتحاق بالزوجالناصري  ثورية 09598Gمزدوجاوفوس

704/09/19إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: ميدلتاكدال 31 مزدوجملعب09682Yالهام هاشمي

عمالة: الصخيرات عين الريبعةإقليم: ميدلت  م/م عبد المومن

 - تمارة

404/09/18 26 إلتحاق بالزوجالهام وبانو 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

702/09/20إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتايت لهري 11 مزدوجامرصيد11878Kاليوسفي م

204/09/18إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلتم/م 03 مارس 38 مزدوجامزيزل09797Yاماس حسن

302/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلتاكدال 7 مزدوجاملشيل09735Fامال بوانتغان

205/09/03إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 109 مزدوجاقدار04125Hاماي حميد

404/09/18إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلت م/م المل 28 مزدوجامزيزل09797Yامزوغ اسماء

202/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجأكوديم11940Cاميمة الحسناوي

304/09/18إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلتايت غانم 25 مزدوجايتزر11929Rامين العابد

102/09/20إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلتاعباري 11 مزدوجاملشيل09735Fامينة بوديوان

102/09/20إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلت م/م ازلن 11 مزدوجاملشيل09735Fاهي عيسى

313/09/02إقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: ميدلتبودراع 161 مزدوجميدلت )البلدية(11597Eاو مولي سعيد

504/09/18إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 25 مزدوجامرصيد11875Gاوبعاو عبد العالي

313/02/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت  م/م كير السفل 22 مزدوجكرامة22628Vاوتفروخت علي

 م/م الشهيد علل بن عبد 

ا

103/02/17إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلت 28 إلتحاق بالزوجةاوحسني  ابراهيم 09803Eمزدوجسيدي عياد

102/09/21إقليم: ميدلت  م/م عبد المومنإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجزاوية سيدي حمزة09812Pاوراغ هند
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301/02/17إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 28 إلتحاق بالزوجاوكوجيلي حسناء 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسأناسي 2إقليم: ميدلتتاروكوت 183 مزدوجأيت ولل27024Yاولقيد الحساين

206/09/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتاولد التاير 29 مزدوجامرصيد11871Cاومقران سعيدة

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

304/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ميدلت 25 إلتحاق بالزوجاومنهو مريم 09610Vمزدوجالرتب

106/09/17إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 39 مزدوجامرصيد11884Sايت الحاج سعيدة

102/02/17إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 43 مزدوجامرصيد11884Sايت الصديق حياة

804/09/19إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: ميدلتتاروكوت 15 إلتحاق بالزوجايت اوفاسي عزيزة 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلتم/م النزالة

ا

516/09/99إقليم: ميدلت 91 مزدوجغرس تعللين09775Zايت عشاعشو عبد اللطيف

106/09/00إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 143 إلتحاق بالزوجايت علي اعل جميلة 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

704/09/18إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتتاروكوت 38 مزدوجأيت عياش11853Hايت قسو امال

316/09/93إقليم: ميدلتالياسمينإقليم: ميدلتتاشروت 153 مزدوجميدلت )البلدية(27561Gايت وعمر م

102/09/21إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: ميدلتميشلفن 7 إلتحاق بالزوجايمان بديوي 26805K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتم/م اكرسيف 32 مزدوجزايدة11925Lايمان كمسى

602/09/20إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 14 مزدوجتنوردي11891Zباادري ابو بكر

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتايت ابراهيم

احماد

104/09/18إقليم: ميدلت 28 إلتحاق بالزوجبابا نعيمة 11628Nمزدوجبومية

304/09/18إقليم: ميدلتبواضيلإقليم: ميدلتم/م اكرسيف 25 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11951Pبالوك ابراهيم

202/09/20إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: ميدلتتيزي ويللن 9 مزدوجملعب09688Eباوحسين سعيد
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204/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الكرمإقليم: ميدلتبوكمة 134 إلتحاق بالزوجباوعلي حفيظة 27831A)مزدوجميدلت )البلدية

202/09/20إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتايت علي اويكو 11 إلتحاق بالزوجةبداوي صبير 27563J)مزدوجالريش )البلدية

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتامــــــالو 28 إلتحاق بالزوجبدة أنعام 09387C)مزدوجالريش )البلدية

206/09/17إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتم/م المام الغزالي 35 إلتحاق بالزوجبدة المامون 09387C)مزدوجالريش )البلدية

106/09/00إقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: ميدلتايت توغاش 169 مزدوجميدلت )البلدية(11597Eبرحو حفيضة

124/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الكرمإقليم: ميدلتاسليم 51 إلتحاق بالزوجبركي السعدية 27831A)مزدوجميدلت )البلدية

202/09/20إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلتتوزاكين 11 مزدوجاملشيل09735Fبشرى بوانتغان

102/09/20إقليم: الرشيديةم.م توداعتإقليم: ميدلتاكدال 24 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mبشرى شريفي

312/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الكرمإقليم: ميدلتبودراع 105 إلتحاق بالزوجةبعل مصطفى 27831A)مزدوجميدلت )البلدية

104/09/19إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتبواضيل 21 مزدوجاموكر09725Vبن الطهر ابتسام

407/09/05إقليم: ميدلتمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: ميدلتايت اومغار 65 إلتحاق بالزوجةبن الفاطمي سيدي م أمين 11598F)مزدوجميدلت )البلدية

502/02/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 32 مزدوجبومية11894Cبن لمين للزبدة

202/02/17عمالة: مكناسابن حزمإقليم: ميدلت م/م زايد احماد 44 إلتحاق بالزوجبنحمد لطيفة 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

801/02/17إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 44 إلتحاق بالزوجبو الحرمل مريم 09603Mمزدوجاوفوس

 م/م الشهيد علل بن عبد 

ا

1013/09/01إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: ميدلت 141 مزدوجالرشيدية )البلدية(20622Pبو زهري سميرة

116/09/93إقليم: ميدلتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: ميدلتاسليم 161 مزدوجميدلت )البلدية(11597Eبوبيزة رشيدة

202/09/21إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتونفيت11956Vبوربعي ليلى
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104/09/18إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتم/م اكرسيف 22 مزدوجامرصيد11878Kبوزيان  لمياء

404/09/19إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلت م/م المل 31 مزدوجامزيزل09797Yبوزيان لطيفة

704/09/18إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلت  م/م عبد المومن 38 مزدوجسيدي عياد09803Eبوزياني رضوان

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

104/09/19إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: ميدلت 31 مزدوجاملكو09424Tبوعزة اوتيبا

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

602/02/17إقليم: الرشيديةقصر بودنيبإقليم: ميدلت 33 مزدوجوادي النعام09613Yبولعيد عبد الغني

104/09/18إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت  م/م عبد المومن 29 إلتحاق بالزوجبوهش الزهرة 09794Vمزدوجامزيزل

404/09/19إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: ميدلت م/م المل 31 مزدوجالجرف )البلدية(20964Lتيسير ربعة

102/09/21إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 إلتحاق بالزوججدع سهام 09789Pمزدوجالنزالة

204/09/19إقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسنإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 18 مزدوجالنزالة09784Jجكوط  عبد الرحمان

107/09/05إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتايت اوفل 43 إلتحاق بالزوججميلة مهداوي 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

101/01/10إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت م/م البرقاني 50 مزدوجامزيزل09794Vحاحو خديجة

202/09/21إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجتيزي نغشو11899Hحداش سكينة

504/09/18إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتم/م تسامرت 19 مزدوجاموكر09725Vحريزون حنان

204/09/18إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلت م/م البرقاني 18 إلتحاق بالزوجةحسن باطالب 11844Yمزدوجأيت ازدك

506/09/17إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلتم/م تسامرت 35 مزدوجسيدي عياد09803Eحسن قسماوي

704/09/19إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتايت غانم 18 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zحسن منصوري

103/09/13إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتم/م ايت انو 31 إلتحاق بالزوجحسناء اضار 24886Z)مزدوجالريش )البلدية
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مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلت م/م المل

المصطفى

306/09/17إقليم: ميدلت 35 مزدوجبومية11629Pحسناء الفقير

206/09/17إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس 26 إلتحاق بالزوجحسناء اهامي 27563J)مزدوجالريش )البلدية

102/09/20إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلتم/م النزالة 11 مزدوجبوازمو09751Yحسناء والرو

304/09/19إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 31 مزدوجزايدة21499Tحسناوي سميرة

206/09/17إقليم: ميدلتمدرسة تاملحتإقليم: ميدلتتمايوست 45 مزدوجزايدة22658Cحسين بوحى

1002/09/10إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتبوعياش 64 مزدوجأيت عياش11857Mحشلف حليمة

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتالخوخات 33 إلتحاق بالزوجحفيظة الكاف 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

304/09/18إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتايت وعلو 25 إلتحاق بالزوجحفيظة وابان 21741F)مزدوجالريش )البلدية

407/09/17إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتبوتخباي 35 مزدوجبومية24466Tحقي سناء

104/09/19إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 18 مزدوجامرصيد11878Kحمزة رازوق

602/09/14إقليم: ميدلتم/م ايت انوإقليم: ميدلت م/م البرقاني 51 مزدوجغرس تعللين09773Xحميد ارزقي

102/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلت م/م ازلن 17 مزدوجاملشيل09735Fحنان بكاي

502/09/15إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتبوكمة 7 إلتحاق بالزوجحنان شعيبي 11843Xمزدوجأيت ازدك

702/09/14إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: ميدلت م/م سيدي عياد 47 مزدوجالرتب09607Sحيات كريمة

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: ميدلتبوعياش

 - تمارة

502/09/15 24 إلتحاق بالزوجحياة والزهرى 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

502/09/21إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 17 مزدوجالريصاني20316Gخالد محجوبي

مدرسة موحى وعسو إقليم: ميدلتايت ابراهيم

ارفيق

104/09/18إقليم: ميدلت 35 مزدوجتونفيت11633Uخبو سهام
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104/09/16إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: ميدلتم/م تسامرت 29 إلتحاق بالزوجخديجة ادراوي 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة واد الدهبإقليم: ميدلتتوزاكين 32 مزدوجكرامة09399Rخديجة مرشيش

104/09/18إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتتيزي ويللن 38 مزدوجكرامة22628Vخطاري يوسف

606/09/17إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: ميدلتايت اومغار 28 إلتحاق بالزوجخلفاوي غزلن 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

105/09/07إقليم: ميدلتمدرسة الكرمإقليم: ميدلتمدرسة تاملحت 48 إلتحاق بالزوجخمان لطيفة 27831A)مزدوجميدلت )البلدية

102/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجاملشيل09735Fخياري عبد الحميد

404/09/02إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: ميدلتبوكمة 78 مزدوجأيت اسحاق11637Yخيطوش عادل

704/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلتتيزي ويللن 28 مزدوجالنزالة09786Lدادي سميرة

عمالة: الصخيرات ثريا السقاطإقليم: ميدلتتصالحت

 - تمارة

102/02/17 31 إلتحاق بالزوجداودي كريمة 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

102/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلت م/م ازلن 14 مزدوجاغبالو11902Lرجاء زربان

104/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 28 مزدوجزايدة11920Fرجاء مصطافي

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلت 24 إلتحاق بالزوجرجاف ا للة اسماء 27563J)مزدوجالريش )البلدية

104/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 32 مزدوجأيت عياش11864Vرشيد أوعدو

706/09/17إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتبوتخباي 26 مزدوجتونفيت11953Sرشيد حسونة

404/09/19إقليم: ميدلتم/م اسيف ملولإقليم: ميدلت م/م المل 18 مزدوجبوازمو09747Uرعو حسن

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: ميدلتزبزاط

البتدائية

303/02/17إقليم: إفران 17 إلتحاق بالزوجرقية السلمي 10720Bمزدوجتيمحضيت

204/09/18إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 28 مزدوجامرصيد11878Kرقية الطالبي
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102/09/21إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 17 مزدوجتونفيت26174Zزايد الطالبي

مجموعة مدارس أولد إقليم: ميدلتايت لهري

سليم الجديدة

1004/09/18عمالة: مكناس 28 إلتحاق بالزوجزبيدة أعباس 27469Gمزدوجمهاية

102/09/15إقليم: خنيفرةابن بطوطةإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 30 إلتحاق بالزوجزروف نادية 11614Yمزدوجالقباب

902/09/20إقليم: ميدلتم/م اكرسيفإقليم: ميدلتم/م ايت حنيني 11 مزدوجتنوردي11888Wزيان امين

902/09/21إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: ميدلت م/م ازلن 7 إلتحاق بالزوجزينب برزوق 26306T)مزدوجارفود )البلدية

604/09/18إقليم: الرشيديةكودية الدراوةإقليم: ميدلتالمغو 38 مزدوجارفود )البلدية(20978Bزينب بريكي

مجموعة مدارس النخيل إقليم: ميدلتتمايوست

المركزية

218/09/17عمالة: مراكش 35 إلتحاق بالزوجسبيلي كوثر 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

502/09/20إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتم/م المام الغزالي 14 مزدوجامرصيد11878Kسعاد الهاشمي

204/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتم/م ايت حنيني 28 مزدوجأيت عياش11864Vسعيد ايت عمر

102/02/17إقليم: ميدلتمدرسة واد الدهبإقليم: ميدلتتوزاكين 53 مزدوجكرامة09399Rسعيد كمون

102/09/14إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 45 مزدوجأيت عياش11857Mسعيد مي

مجموعة مدارس ايت 

واعزيز

106/09/17إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 45 مزدوجاغبالو11900Jسعيدة أعبير

102/09/21إقليم: ميدلتم/م اسيف ملولإقليم: ميدلت م/م المل 7 مزدوجبوازمو09747Uسكينة الزكاري

المدرسة الجماعاتية إقليم: ميدلتبوتخباي

موحى امحزون بن احماد

104/09/18إقليم: ميدلت 38 مزدوجبومية27848Uسكينة زيداني

401/02/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: ميدلتتصالحت 17 إلتحاق بالزوجسلمى بلخير 16535Xمزدوجكلدمان

204/09/19إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 15 مزدوجتنوردي11891Zسليم بوقرو

302/09/21إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسفإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11948Lسمية زكور
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602/09/21إقليم: ميدلتم/م اكرسيفإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 16 مزدوجتنوردي11888Wسميرة الحنبلي

105/09/03إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 66 إلتحاق بالزوجسميرة العمري 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

704/09/18إقليم: ميدلتم/م النزالةإقليم: ميدلت م/م البرقاني 19 مزدوجالنزالة09786Lسهام سليماني

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلت  م/م كير السفل

ا

125/11/08إقليم: ميدلت 65 مزدوجغرس تعللين09775Zسيدي م بلفاضل

201/01/10إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتايت وعلو 52 مزدوجامزيزل09794Vسيدي م كور

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتاستغرغور 38 مزدوجبومية24466Tشادية لعروسي

804/09/19إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتبواضيل 21 مزدوجميبلدن11869Aشكيري بشرى

102/09/21إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجبوازمو09751Yصادقي عبد الرزاق

 م/م الشهيد علل بن عبد 

ا

704/09/02إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: ميدلت 102 مزدوجأيت نعمان04120Cصديقي مولي يوسف

302/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلت م/م ازلن 14 مزدوجاغبالو11902Lصفاء كصاني

906/09/17إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتايت اومغار 27 إلتحاق بالزوجةصلح احلو 11844Yمزدوجأيت ازدك

216/09/94إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتم/م ايت انو 149 مزدوجالريش )البلدية(21741Fطهيري العياشي

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلت  م/م عبد المومن

ا

401/01/10إقليم: ميدلت 51 مزدوجغرس تعللين09775Zظريف العربي

104/09/18إقليم: ميدلت مدرسة اوكريران بن مإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 25 مزدوجتونفيت11632Tعائشة حديديوي

504/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 28 مزدوجأيت عياش11864Vعادل طاهري

204/09/02إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتايت مولي 61 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم جابري 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتم/م المام الغزالي

احماد

202/02/17إقليم: ميدلت 43 مزدوجبومية11628Nعبد الحميد  الفيللي
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الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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604/09/18إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتايت علي اويكو 38 مزدوجسيدي عياد09805Gعبد الرحيم رحيوي

204/09/18إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتم/م تسامرت 22 مزدوجاموكر09725Vعبد الرحيم طهيري

404/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتتاروكوت 35 مزدوجبومية24466Tعبد العزيز الدريسي

104/09/18إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 25 مزدوجتونفيت11953Sعبد العزيز عزيز

 م/م الشهيد علل بن عبد 

ا

701/02/17إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: ميدلت 53 مزدوجالرتب09606Rعبد العزيز كبيري

502/09/14إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيل 45 مزدوجأيت حرز ا04150Kعبد القادر مولودي

204/09/19إقليم: ميدلت مدرسة اوكريران بن مإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 31 مزدوجتونفيت11632Tعبد الكريم اوحميدو

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس

زيدون

102/02/17إقليم: ميدلت 30 مزدوجكير21756Xعبد المالك  الحسناوي

1006/09/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتاولد التاير 35 مزدوجسيدي عياد09805Gعبد الواحد الملوكي

102/09/21إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجامرصيد11878Kعتيقة نوري

413/09/01إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيل 81 مزدوجأيت حرز ا04148Hعراد ابراهيم

302/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 مزدوجأكوديم11940Cعزيز إقوان

202/09/21إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 مزدوجتيزي نغشو19330Kعزيز شعبوض

518/02/08إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيل 55 مزدوجغرس تعللين09780Eعسو جغدا

102/09/21إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجأكوديم11940Cعفاف الحمدي

304/09/18إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتم/م اسيف ملول 38 مزدوجأيت عياش11853Hعللة الطيبي

116/09/94إقليم: ميدلتالياسمينإقليم: ميدلتتاشروت 181 مزدوجميدلت )البلدية(27561Gعلوي عبد الرحمان
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303/02/17إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتايت حطــــاب 43 مزدوجامزيزل09794Vعلو راضية

1004/09/18إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلت  م/م 18 نونبر 35 مزدوجسيدي عياد09805Gعلو عبد ا

906/09/17إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلتم/م تسامرت 35 مزدوجسيدي عياد09803Eعلوي امي اسماء

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 165 مزدوجالريش )البلدية(24886Zعلوي امي سيدي م

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلتتيزي ويللن

زيدون

504/09/18إقليم: ميدلت 25 مزدوجكير21756Xعلي الطاوسي

ايت اوسال - م/م ابن إقليم: ميدلت  م/م كير السفل

زيدون

104/09/19إقليم: ميدلت 31 مزدوجكير21756Xعلي اوتول

202/09/15إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتبودراع 38 مزدوجأيت عياش11857Mعلي بوستة

204/09/18إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 29 مزدوجأيت عياش11862Tعليدوش م

901/01/10إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلت م/م البرقاني 53 مزدوجغرس تعللين09780Eعمار امسيكو

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلتم/م النزالة

ا

304/09/12إقليم: ميدلت 45 مزدوجغرس تعللين09775Zعمر عرباوي

102/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجاملشيل09735Fعمراوي خديجة

102/02/17إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 36 مزدوجأيت عياش11853Hعمري علوي مليكة

105/09/11إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيلإقليم: ميدلت م/م البرقاني 40 مزدوجامزيزل09797Yعنوز ابراهيم

702/09/21إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجامرصيد11878Kعودة بدر الدين

301/02/17إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 33 إلتحاق بالزوجعيا سهام 11843Xمزدوجأيت ازدك

1002/09/20إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتم/م اسيف ملول 14 مزدوجاموكر09725Vعيسى عبدالغاني

202/12/08إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 69 مزدوجامزيزل09794Vغوداة عبد الرحمان
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313/02/17إقليم: الرشيديةالعلويينإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 30 نعمفاتحي سلمى 09621Gمزدوجشرفاء مدغرة

304/09/18إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: ميدلتايت وعلو 27 إلتحاق بالزوجفاطمة  احمان 09387C)مزدوجالريش )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: ميدلتاولد التاير

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 22 إلتحاق بالزوجفاطمة القرشي 02755Uمزدوجحربيل

209/10/06إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتايت توغاش 53 إلتحاق بالزوجفاطمة الكوان 11843Xمزدوجأيت ازدك

102/09/16إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 28 مزدوجامرصيد11871Cفاطمة اوباسو

702/09/20إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 14 مزدوجاغيل نومكون12873Sفاطمة اومحدو

104/09/12إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: ميدلتايت اوفل 56 إلتحاق بالزوجفاطمة بسبسن 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

304/09/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 26 مزدوجأيت بن يعقوب11914Zفاطمة بهني

102/09/21إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 إلتحاق بالزوجفاطمة حماموش 09735Fمزدوجاملشيل

613/02/17إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: ميدلتايت اوفل 27 إلتحاق بالزوجفاطمة خدا 14926Yمزدوجزكوطة

302/09/10إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: ميدلتايت اومغار 59 إلتحاق بالزوجفاطمة خرزي 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

204/09/19إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتالمغو 21 مزدوجامرصيد11878Kفاطمة رشيدي

ايت اوسال - م/م ابن 

زيدون

306/09/17إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: ميدلت 25 إلتحاق بالزوجفاطمة شكري 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

902/09/21إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 مزدوجالطاوس09583Rفاطمة كسو

104/09/18عمالة: الميةالطبريإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 19 إلتحاق بالزوجفاطمة لعتابي 01887A)مزدوجالمية )البلدية

102/09/20إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 14 مزدوجتونفيت11953Sفتيحة بوطيب

مجموعة مدارس ايت 

واحي وحقي

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلت

واعزيز

204/09/19إقليم: ميدلت 28 مزدوجاغبالو11906Rفتيحة فارسي
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602/09/10إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتبوعياش 73 مزدوجأيت عياش11857Mفسكا  حسن

1004/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 27 مزدوجميبلدن11869Aفطيمة كوكوش

604/09/18إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: ميدلتميشلفن 38 مزدوجارفود )البلدية(09380Vفوزية فقيهي

105/09/03إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 92 إلتحاق بالزوجةفيللي عمر 09386B)مزدوجالريش )البلدية

202/09/10إقليم: ميدلتم/م تكرسيفتإقليم: ميدلت م/م البرقاني 67 مزدوجسيدي عياد09800Bقاسمي الحسنية

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةإقليم: ميدلتتاشروت

أصيل

206/09/17 15 إلتحاق بالزوجقاسمي مريم 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

1018/09/03عمالة: مكناسالبحتريإقليم: ميدلت م/م سيدي عياد 128 إلتحاق بالزوجقاسمي مريم 03995S)مزدوجمكناس )البلدية

ايت تدارت - م/م 30 

يوليوز

304/09/18إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلت 38 مزدوجزايدة21499Tقدي م

202/02/17إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبوكمة 31 إلتحاق بالزوجةكعواس هشام 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

1002/09/21إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 مزدوجاغبالو انكردوس09654Tكلتوم بقديري

305/09/03إقليم: ميدلتمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: ميدلتمدرسة ملوية 114 مزدوجميدلت )البلدية(11600Hللة مريم رشيدي

201/02/02إقليم: ميدلتم/م تكرسيفتإقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسن 69 مزدوجسيدي عياد09800Bلبوش حميد

104/09/18إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتاولد التاير 32 مزدوجكرامة09824Cلحسن المندور

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيل

ا

125/11/08إقليم: ميدلت 62 مزدوجغرس تعللين09775Zلحسن باعلي

502/09/21إقليم: ميدلتم/م السلطان م الحسنإقليم: ميدلت م/م ازلن 17 مزدوجالنزالة09784Jلحسن و الباري

مدرسة المقاوم م إقليم: ميدلتم/م 03 مارس

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجلطيفة أيت البشا 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

402/02/17إقليم: ميدلتم/م ايت انوإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 43 مزدوجغرس تعللين09773Xلطيفة المنصوري
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304/09/19إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتايت حطــــاب 31 مزدوجزايدة11920Fللزهور حفيضي

104/09/18إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت  م/م كير السفل 22 مزدوجكرامة22628Vلمراني عبدا

602/09/20إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 14 مزدوجتونفيت26174Zلمياء ميدوش

602/09/20إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلت م/م موحى وحمو الزياني 14 مزدوجأيت بن يعقوب11918Dلهموس خديجة

216/09/92عمالة: مكناسزيري بن عطيةإقليم: ميدلت م/م سيدي بوكيل 209 مزدوجبوفكران )البلدية(03834Sلهوا م

102/09/20إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتبواضيل 14 مزدوجأكوديم11940Cليلى خبا

102/09/20إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلتم/م ايت حنيني 14 إلتحاق بالزوجليلى لعروسي 11900Jمزدوجاغبالو

 م/م الشهيد علل بن عبد إقليم: ميدلتم/م النزالة

ا

204/09/12إقليم: ميدلت 52 مزدوجغرس تعللين09775Zليلى مو عمري

402/09/20إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتم/م المام الغزالي 24 مزدوجامرصيد11871Cماموا حفيض

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبواضيل 29 إلتحاق بالزوجماوية  رجداوي 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

412/01/09إقليم: الحاجبالضيعة 429إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 69 مزدوجاقدار04129Mم  مزياني

1004/09/12إقليم: الحاجبايت وللإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 40 مزدوجبطيط04168Eم اختيش

912/09/02إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتايت مولي 77 مزدوجأيت ازدك11843Xم السلمي

102/09/14إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتبوعياش 45 مزدوجامرصيد11884Sم ايت الطالب

 م/م الشهيد علل بن عبد 

ا

117/09/84إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلت 117 مزدوجالريش )البلدية(27563Jم حاميد

202/09/20إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتاكدال 28 مزدوجأيت عياش11864Vم شريفي

504/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتم/م تسامرت 35 مزدوجأيت عياش11864Vم فراح
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402/09/20إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسفإقليم: ميدلتتيزي ويللن 14 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11948Lم لوداود

105/09/08إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلت م/م البرقاني 59 مزدوجغرس تعللين09780Eمحمودي خديجة

102/09/20إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: ميدلتاكدال 14 مزدوجاموكر09725Vمريم البوزيدي

204/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: ميدلتم/م تسامرت 32 مولي علي الشريف 09394Kمريم العرج

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتميشلفن 28 مزدوجأيت عياش11864Vمريم العكري

305/09/11إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: ميدلتم/م النزالة 61 إلتحاق بالزوجمســـدن فاطمة 09644Gمزدوجالخنك

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلتم/م اكرسيف

المصطفى

106/09/17إقليم: ميدلت 45 مزدوجبومية11629Pمسكوري م

204/09/18إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلت م/م المل 25 مزدوجامرصيد11871Cمصطافي اسماعيل

102/09/20إقليم: ميدلتم/م ايت حنينيإقليم: ميدلتميشلفن 11 مزدوجسيدي يحيى اويوسف11660Yمصطفى  مهوي

402/09/21إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: ميدلت م/م ايت عبدي 7 مزدوجمصيسي09446Sملكوي م

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتبواضيل

واحي وحقي

104/09/19إقليم: ميدلت 21 مزدوجاغبالو11907Sمليكة الفضيلي

202/09/21إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتالمغو 7 إلتحاق بالزوجمليكة برا 27563J)مزدوجالريش )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف

سليم الجديدة

1102/09/21عمالة: مكناس 8 إلتحاق بالزوجمنار أعسري 27469Gمزدوجمهاية

802/09/20إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتايت غانم 11 إلتحاق بالزوجمنى الفهري 11844Yمزدوجأيت ازدك

204/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: ميدلتالمغو 21 إلتحاق بالزوجمنير بشرى 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 35 مزدوجزايدة11925Lموحى زاوي

116/09/99إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتايت وعلو 175 مزدوجالريش )البلدية(24886Zمولي رشيد علوي امي
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804/09/18إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتالمغو 28 مزدوجزايدة21499Tميمون مورغي

104/09/18إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 37 مزدوجامرصيد11884Sنادية منير

506/09/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلت مدرسة اوكريران بن م 40 مزدوجسيدي عياد09805Gنادية موجان

704/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 25 مزدوجبومية11894Cنجاة سوفيقي

102/02/17إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتبوعياش 44 إلتحاق بالزوجنزهة أورحو 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

604/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتم/م اسيف ملول 28 مزدوجميبلدن11869Aنزهة زهري

604/09/18عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 28 إلتحاق بالزوجنزهة غرسلى 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

204/09/18إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتميشلفن 28 إلتحاق بالزوجنصيرة الزماني 21741F)مزدوجالريش )البلدية

102/09/21إقليم: ميدلتم/م المام الغزاليإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 إلتحاق بالزوجنعيمة آيت الطاهر 09758Fمزدوجاوتربات

704/09/18إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: ميدلتم/م المام الغزالي 27 إلتحاق بالزوجنعيمة جوبير 04107N عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

102/09/21إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: ميدلت م/م المل 7 إلتحاق بالزوجنعيمة سعدي 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: ميدلتم/م اسيف ملول 14 إلتحاق بالزوجنعيمة واعوش 11858Nمزدوجأيت عياش

102/09/20إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلت م/م ازلن 14 مزدوجتونفيت11956Vنعيمة والقائد

102/09/20إقليم: الرشيديةم.م توداعتإقليم: ميدلتاكدال 24 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mنوال المكي

802/02/17إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 37 إلتحاق بالزوجنوال بومزوغ 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

804/09/18إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلتم/م ايت حنيني 28 مزدوجأيت بن يعقوب11918Dنورة الدخيسي

204/09/19إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: ميدلتمدرسة واد الدهب 28 مولي علي الشريف 09392Hنورة العزوزي

)البلدية(

مزدوج
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المدرسة الجماعاتية إقليم: ميدلت  م/م عبد المومن

مرزوكة

103/09/13إقليم: الرشيدية 77 مزدوجالطاوس27579Bنورة عمراوي

702/09/20إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلت م/م موحى وحمو الزياني 14 مزدوجتيزي نغشو19330Kهدة وازدو

104/09/18إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: ميدلت م/م المل 38 مزدوجارفود )البلدية(20962Jهشم نمساوي

306/09/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ميدلتايت علي اويكو 45 مزدوجالرتب09610Vهلل حالمة

504/09/18إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: ميدلتالمغو 38 مزدوجارفود )البلدية(09381Wهند قدوري

مدرسة موحى وعسو 

ارفيق

604/09/18إقليم: ميدلتمدرسة تاملحتإقليم: ميدلت 19 إلتحاق بالزوجهودة ددوش 22658Cمزدوجزايدة

204/09/02إقليم: ميدلتم/م ايت خوجمانإقليم: ميدلت م/م زايد احماد 92 مزدوجغرس تعللين09779Dوردة اويشو

1002/09/10عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 49 مزدوجمغاصيين03854Nوشــعـــو عــزيـــزة

302/09/20إقليم: ميدلت  م/م كير السفلإقليم: ميدلتالمغو 11 مزدوجكير09818Wوعدو الحسين

102/09/21إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 مزدوجامرصيد11878Kوعلي سحر

104/09/18إقليم: خنيفرةكروشن )م/ج(إقليم: ميدلتايت غانم 28 إلتحاق بالزوجوفاء بوعصب 11682Xمزدوجكروشن

206/09/00إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: ميدلتمدرسة بوليلي 96 سيدي حجاج واد 01731Fومشتاق علي

حصار

مزدوج

304/09/18إقليم: ميدلتبودراعإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 32 مزدوجأيت عياش11862Tوموحى عمر

102/09/14إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 47 مزدوجامرصيد11884Sيـــوســـــف  اخـــــســــاي

104/09/18إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلت م/م البرقاني 19 إلتحاق بالزوجةيوسف أهميش 09808Kمزدوجسيدي عياد

502/09/20إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 14 مزدوجاغبالو انكردوس09654Tيوسف المسفيوي

504/09/18إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتاولد التاير 19 مزدوجامرصيد11878Kيوسف ايت عمر
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304/09/18إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 28 مزدوجميبلدن11866Xيونس فركل

104/09/18إقليم: خنيفرةعقبة بن نافعإقليم: ميدلتمدرسة ايتزر 25 إلتحاق بالزوجافاسي فاطمة 11582N)المازيغيةخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعتية زاوية 

سيدي حمزة

102/09/20إقليم: تنغيرم.ابن سيناإقليم: ميدلت 12 المازيغيةتنغير )البلدية(25886Lسوسعيد عبد ا

504/09/18إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: ميدلتايت لهري 38 المازيغيةالريش )البلدية(27563Jعبد الرحيم بولماني

602/09/15إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد ا 61 المازيغيةتيغسالين11616Aم بومهدي

202/09/21إقليم: تنغيرم.عمر بن الخطابإقليم: ميدلتمدرسة بوليلي 6 بو مالن دادس 12781Sيوسف عمراني

)البلدية(

المازيغية

404/09/19عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 21 إلتحاق بالزوج أملل حسناء 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: ورزازاتم.م. انزال 39 مزدوجأيت يول12826R عليلوش م

216/09/94إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: ورزازاتم. اسفوتليل 153 مزدوجالداخلة )البلدية(26741Rأحمد حزوي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 15 مزدوجتلوات13018Zآداد زهرة

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 23 إلتحاق بالزوجةأزكاغ يوسف 13003Hمزدوجأيت زينب

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجامي نولون13236Lإسماعيل شوقي

مجموعة مدارس اولد إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوز

عثمان المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 18 إلتحاق بالزوجإكرام ابراهيم 02552Yمزدوجالوداية

402/09/10إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م. تمقيت 61 إلتحاق بالزوجإكنساد بهيجة 26028Rمزدوجترميكت

116/09/03إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 151 مزدوجورزازات )البلدية(12766Aأكوزول خديجة

802/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 مزدوجسروا13085Xإلياس كاوركوت

112/09/02إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم. كم سكورة 113 إلتحاق بالزوجأمال المالكي 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

686



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

902/09/20إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 14 إلتحاق بالزوجأمال تسمانت 12783U)مزدوجتازناخت )البلدية

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 28 مزدوجسكورة أهل الوسط13189Kأيوب مدو

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 28 مزدوجتوندوت13207Eابتسام العلوي

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة

وتنان

302/09/14 59 إلتحاق بالزوجةابـــراهــيــــم  الـــزكـــاوي 26998Vمزدوجالدراركة

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. انميد 28 إلتحاق بالزوجةابراهيم الساخي 13003Hمزدوجأيت زينب

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 25 مزدوجتيدلي13061Wاتيتاون فاطمة

802/09/20إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 9 مزدوجفزواطة13431Yاحمد شعيبي

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكةإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 19 مزدوجسروا13095Hاسماء زواو

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. امغلي

إزناكن

406/09/17إقليم: ورزازات 35 مزدوجازناكن27277Yاسية اكريان

302/09/10إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تمقيت 69 إلتحاق بالزوجاعزيزي حسناء 21892Vمزدوجترميكت

مجموعة مدارس إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس

تمازوزت

605/09/03إقليم: الحوز 73 مزدوجتمزوزت03342Gالباشا الحسين

207/09/04إقليم: سيدي بنورالفتحإقليم: ورزازات م.م. الحرية 88 مزدوجسيدي بنور )البلدية(27839Jالحافضي مولي عبد الخالق

216/09/97إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م أكويم 141 مزدوجورزازات )البلدية(20294Hالحسن وحمان

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــيإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت

وتنان

103/09/13 72 إلتحاق بالزوجالحسني عائشة 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 28 مزدوجوسلسات13104Tالحسين  توزي

312/09/02إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 77 إلتحاق بالزوجةالحسين مساعد 26028Rمزدوجترميكت

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: ورزازات م الخنساء 148 إلتحاق بالزوجالحفيد لطيفة 02504W)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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304/09/02إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 78 إلتحاق بالزوجالدو حسناء 13171Rمزدوجادلسان

م.م سيدي سعيد إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/19 23 إلتحاق بالزوجالرويس وفاء 04968Zمزدوجتاغزوت

102/09/15إقليم: النواصرم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 52 إلتحاق بالزوجالعامري آمينة 26532N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

112/09/02إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 143 إلتحاق بالزوجالعسريبي نادية 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 36 إلتحاق بالزوجةالفاضلي عماد 13171Rمزدوجادلسان

116/09/99إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفان 130 إلتحاق بالزوجالمرشيد سميرة 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/02إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتمدرسة الطلس 68 نعمالهام برحو 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 22 مزدوجسروا13080Sاوجنا ياسين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 14 إلتحاق بالزوجةايت الحاج لحسن عبد المجيد 18046Pمزدوجسيدي احساين

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: ورزازاتم.م. تلوات

الشق

104/09/19 12 إلتحاق بالزوجايت كزي ملعيد 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت

امردال

104/09/18إقليم: ورزازات 28 إلتحاق بالزوجايت محند لبنى 13049Hمزدوجاغرم نوكدال

1102/09/20إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجسيدي علي09593Bايوب الحجوي

216/09/94إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازات م.م. الحرية 153 إلتحاق بالزوجةباحساين حميد 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

202/09/10إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 60 مزدوجتازناخت )البلدية(24947Rباسول  حليمة

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 19 مزدوجتلوات13018Zبالعطار عزيز

502/09/21إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 8 إلتحاق بالزوجبذيعة الكاشي 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

116/09/95إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازاتم. تكمي الجديد 138 مزدوجورزازات )البلدية(12764Yبراخي نادية
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206/09/17عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 35 إلتحاق بالزوجبسمة اغزاف 01883W)مزدوجالمية )البلدية

804/09/19إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 18 إلتحاق بالزوجبشرى كوجان 09661Aمزدوجاغريس السفلي

102/09/21إقليم: ورزازاتم.م. امغليإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجسروا13087Zبعزي  مصطفى

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 25 مزدوجاغرم نوكدال13042Aبوجمعة سكار

301/01/12إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 55 إلتحاق بالزوجبوحل خديجة 26028Rمزدوجترميكت

101/01/12إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م.أمرزكان 62 إلتحاق بالزوجبوزيدي لطيفة 13004Jمزدوجأيت زينب

116/09/94إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: ورزازاتم. تاجدة 151 مزدوجورزازات )البلدية(12761Vجبراوي حليمة

204/09/19إقليم: تنغيرم.م الحارةإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 24 إلتحاق بالزوجةجمال فائق 12808W)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: ورزازاتم.م تندوت

السعدية

101/01/02إقليم: طانطان 111 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dجندوبي م

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 141 مزدوجحربيل26726Zجيب ابتسام

106/09/06إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 52 أيت  سدرات السهل 12842Hحاجي ادريس

الغربية

مزدوج

102/02/17إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م أكويم 22 إلتحاق بالزوجحاميشان بوشرى 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

202/09/21إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 17 مزدوجتلوات13018Zحجوب باش

902/09/21إقليم: ورزازاتم.م. ايت عفانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجامي نولون13241Sحجيبة بابا

702/09/20إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكةإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 مزدوجسروا13095Hحسناء اسفار

إقليم: قلعة اولد مصباح المركزيةإقليم: ورزازاتم.م. تلوات

 السراغنة

206/09/17 25 إلتحاق بالزوجحسناء الفصالت 08904Cمزدوجزمران الشرقية

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 12 إلتحاق بالزوجحسناء منصور 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط
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204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 19 مزدوجتلوات13025Gحسناء مودا

402/09/20إقليم: ورزازاتم.ج. سيدي بللإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 24 مزدوجوسلسات13119Jحكيم بحا علي

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 17 إلتحاق بالزوجحليمة فارس 13008Nمزدوجأيت زينب

204/09/19إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ورزازاتم.م. امزري 21 مزدوجميبلدن11869Aحمزة عريض

902/09/16إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 53 مزدوجامرزكان12981Jحميد ايعيش

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 16 إلتحاق بالزوجحنان أداد 13217Rمزدوجغسات

102/09/21إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجامي نولون13236Lحنان اغرار

305/09/07إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 67 إلتحاق بالزوجحنان هيشمين 23589Pمزدوجترميكت

205/09/03إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 90 إلتحاق بالزوجحياة عبد حميدان 23589Pمزدوجترميكت

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تفونانتإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 21 مزدوجوسلسات13108Xخالد أيت احمد

902/09/20إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 11 مزدوجغسات13228Cخالد ابحير

713/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 43 إلتحاق بالزوجخديجة العزمي 13003Hمزدوجأيت زينب

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 22 مزدوجتلوات13016Xخولة الخياطي

504/09/18إقليم: الحوزتيوليإقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوز 23 إلتحاق بالزوجخولة زاهد 03784Mمزدوجتمصلوحت

المدرسة الجماعاتية 

إزناكن

306/09/01إقليم: ورزازاتم.م. اكالميمإقليم: ورزازات 12 مزدوجازناكن13153Wداهري مصطفى

عمالة: أكادير  إدا م. المسيرةإقليم: ورزازاتم.م تفليت

وتنان

116/09/96 197 مزدوجاكادير )البلدية(04828Xداود نايت بها

306/09/00إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 129 إلتحاق بالزوجةدولت زهير 13161E)مزدوجورزازات )البلدية
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المدرسة الجماعاتية 

غسات

316/09/03إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازات 151 مزدوجورزازات )البلدية(12793Eرجاء تزي

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت

وتنان

604/09/18 30 إلتحاق بالزوجرداد ودادن 04874Xمزدوجالدراركة

116/09/93إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. غسات 204 إلتحاق بالزوجةرشيد الغزوالي 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

407/09/04إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 139 مزدوجورزازات )البلدية(12764Yزروقي خديجة

213/02/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 33 إلتحاق بالزوجةزكاغ سفيان 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 11 مزدوجتيدلي13067Cزينب الهللي

902/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 مزدوجتيدلي13067Cزينب انكمار

1013/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 51 مزدوجسكورة أهل الوسط13186Gسارة   البجاوي

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوزإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 21 مزدوجاغرم نوكدال13056Rسامية اليوسفي

202/09/21إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجتيدلي13072Hسجيع  علء الدين

302/09/21إقليم: ورزازاتم.ج. تمجيشتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجوسلسات13110Zسحت  جمال

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 19 مزدوجتلوات13016Xسحر ايت بوهو

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة

الشق

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجسحر عامري 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

302/09/20إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكةإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 مزدوجسروا13095Hسعاد إخلف

306/09/01إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م. غسات 58 إلتحاق بالزوجسعاد عبنا 26028Rمزدوجترميكت

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 15 مزدوجتلوات13016Xسعاد مساعد

116/09/03إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 82 إلتحاق بالزوجةسعدي مصطفى 13168Mمزدوجترميكت
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

804/09/19إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 31 مزدوجاغرم نوكدال13052Lسعيد أكوك

111/09/00إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: ورزازاتم.م. امدري 173 مزدوجورزازات )البلدية(13161Eسعيد الحمداوي

المدرسة الجماعاتية 

غسات

113/09/01إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازات 155 مزدوجورزازات )البلدية(12766Aسعيدة احميمي

602/09/20إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 13 إلتحاق بالزوجسكينة فرحان 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس

غسات

702/09/15إقليم: ورزازات 35 إلتحاق بالزوجسكينة هادي 26917Gمزدوجغسات

913/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 43 مزدوجامرزكان12987Rسلمى أمزوك

216/09/03إقليم: ورزازاتمدرسة الطلسإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 157 مزدوجورزازات )البلدية(27089Uسليمة ايت عل

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوزإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 21 مزدوجاغرم نوكدال13056Rسماح الكرام

116/09/03إقليم: ورزازات م الشروقإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 133 إلتحاق بالزوجسميرة شكري 25411V)مزدوجورزازات )البلدية

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوزإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 18 مزدوجاغرم نوكدال13056Rسناء الزاوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تازولت

امردال

502/09/20إقليم: ورزازات 14 مزدوجاغرم نوكدال13049Hسناء المساعين

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 28 إلتحاق بالزوجسهام ايت عبو 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

402/09/20إقليم: ورزازاتم.م. وينتجكالإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 مزدوجوسلسات13103Sسهام حنجيف

102/09/20عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 إلتحاق بالزوجسهيلة غانيمي 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/20إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 16 إلتحاق بالزوجةسيدي م بوعسين 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

302/09/21إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 8 إلتحاق بالزوجشافية تركي 13013Uمزدوجأيت زينب

302/09/21إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجتيدلي13067Cشكير سعيد
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 35 مزدوجتوندوت13209Gشيماء العينوني

704/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 22 إلتحاق بالزوجصفاء ايت ابراهيم 06724Hمزدوجاساكن

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوزإقليم: ورزازاتم.م. امزري 21 مزدوجاغرم نوكدال13056Rصلح الدين اليزيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النهضةإقليم: ورزازاتم. تزناخت

سيدي البرنوصي

607/09/05 82 سيدي مومن 25001Zطيطي م

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/20إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 14 مزدوجتيدلي13060Vعائشة  لمقدم

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفان

باها

904/09/12 42 إلتحاق بالزوجعائشة البوزيدي 25589Nمزدوجأيت عميرة

502/09/10إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 56 إلتحاق بالزوجةعادل احديدوش 26028Rمزدوجترميكت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسيإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 19 مزدوجازناكن13149Sعبد الجليل فراع

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 28 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم حرورود 12987Rمزدوجامرزكان

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 19 مزدوجتوندوت13213Lعبد الكريم المهراوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.ج. تمجيشت

إزناكن

704/09/18إقليم: ورزازات 31 مزدوجازناكن27277Yعبد ا ايت الحسن

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 28 مزدوجوسلسات13099Mعبد ا كيناك

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 25 مزدوجاغرم نوكدال13052Lعبد الواحد ايت والراو

116/09/96إقليم: ورزازاتمدرسة ايت كضيفإقليم: ورزازاتم.م. غسات 189 مزدوجورزازات )البلدية(27788Dعبدا ابلعيوي

604/09/12إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.ج. سيدي بلل 73 مزدوجأيت زينب13013Uعبل أوشخ

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. خزامة

امردال

202/09/20إقليم: ورزازات 14 مزدوجاغرم نوكدال13049Hعثمان الموريد

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 45 مزدوجسكورة أهل الوسط13186Gعزيزة بالفارس
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

613/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 53 مزدوجأيت زينب13008Nعمر شبلوي

205/09/02إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازاتم.م. امدري 79 إلتحاق بالزوجةعمراني م 27524Sمزدوجترميكت

107/09/05إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 97 إلتحاق بالزوجعمراوي امنة 12761V)مزدوجورزازات )البلدية

806/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 25 مزدوجاغرم نوكدال13037Vفاطمة الزهراء  الجللي

502/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م تندوت 9 مزدوجتلوات13016Xفاطمة الزهراء اعراب

802/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 مزدوجسروا13085Xفاطمة الزهراء الحسناوي

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 24 مزدوجتوندوت13210Hفاطمة الزهراء الحسناوي

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. انميد 14 مزدوجتلوات13025Gفاطمة الزهراء بولقردي

116/09/99إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفان 121 إلتحاق بالزوجفاطمة الميلودي 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان

وتنان

412/09/02 97 إلتحاق بالزوجفاطمة الوشكوني 04881Eمزدوجالدراركة

604/09/12إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 54 إلتحاق بالزوجفاطمة ايت اروي 13158Bمزدوجترميكت

المدرسة الجماعاتية 

امردال

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازات

غسات

1006/09/17إقليم: ورزازات 30 إلتحاق بالزوجفاطمة زكار 26917Gمزدوجغسات

1016/09/99عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: ورزازاتم.سكورة 128 مزدوججليز )المقاطعة(21479Wفاطمة لعفو

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 25 إلتحاق بالزوجفتيحة الحدادي 13217Rمزدوجغسات

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م امي نواسيفإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 28 مزدوجغسات13233Hفوزية مراكشي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 28 إلتحاق بالزوجةقبوري عبد السلم 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

604/09/18إقليم: الرشيديةم.م افغإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 28 مزدوجاغبالو انكردوس09652Rكجي ناصرة
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

505/09/08إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 59 إلتحاق بالزوجكركيس فاطمة 12788Zمزدوجترميكت

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. توغوت

موحى امحزون بن احماد

404/09/18إقليم: ميدلت 38 مزدوجبومية27848Uكريمة أحرشي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 21 مزدوجتيدلي13060Vكريمة حمني

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت

إزناكن

104/09/18إقليم: ورزازات 38 مزدوجازناكن27277Yكلداس أحمد

1001/01/12إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تفونانت 61 مزدوجتازناخت )البلدية(12783Uكمال ايت العباس

307/09/04إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 85 إلتحاق بالزوجكوزود حفيظة 26028Rمزدوجترميكت

102/09/16إقليم: تنغيرالبورإقليم: ورزازاتم.م أكويم 30 إلتحاق بالزوجللة أمينة  العباسي 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

107/09/05إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازات م.م. الحرية 109 إلتحاق بالزوجلبنى لقهوي 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

502/09/20إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجاغيل نومكون12873Sلحسن اكراز

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: ورزازاتم.م.أرك 31 أيت سدرات الجبل 12815Dلحسن الحاجي

السفلى

مزدوج

112/09/02إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 161 مزدوجورزازات )البلدية(25224Sلحسن بن منصور

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. كنطولةإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 35 مزدوجامي نولون13258Kلحسن شعيبي

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو

أصيل

116/09/99 98 طنجة المدينة 26608Wلطفي  عماد

)المقاطعة(

مزدوج

603/09/13إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 68 إلتحاق بالزوجلطيفة الذهبي 12789Aمزدوجترميكت

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم

باها

204/09/18 29 إلتحاق بالزوجلطيفة بوردوي 05129Zمزدوجواد الصفا

المدرسة الجماعاتية 

امردال

302/12/08إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازات 92 إلتحاق بالزوجلطيفة بوضرين 27524Sمزدوجترميكت

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 14 مزدوجتلوات13018Zلمياء الغليظ
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/19إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 22 إلتحاق بالزوجليلى ايترحو 14213Yمزدوجواد النعناع

المدرسة الجماعاتية 

امردال

401/01/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: ورزازات 25 مزدوجالتوامة03457Gليلى عاطفي

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 35 مزدوجوسلسات13104Tماجد حسيني

102/09/10إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تفونانت 81 مزدوجتازناخت )البلدية(12783Uم  كيلمي

425/03/17إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوز 53 مزدوجأيت زينب13013Uم الحوات

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. امزري

امردال

1002/09/20إقليم: ورزازات 14 مزدوجاغرم نوكدال13049Hم المهداوي

104/09/12إقليم: ورزازاتم.م. تفونانتإقليم: ورزازاتم.ج. تمجيشت 52 مزدوجوسلسات13108Xم ايت أحمد

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 28 مزدوجاغرم نوكدال13042Aم ايت باحمد

104/09/18إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 21 إلتحاق بالزوجةم باعزيزي 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

502/09/20إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: ورزازاتم.م. امزري 14 مزدوجاغيل نومكون12873Sم بونحلي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 26 مزدوجتلوات13018Zم جغبي

602/09/21إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجامي نولون13246Xمرشيد خالد

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م امي نواسيفإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 19 مزدوجغسات13233Hمروان بن احسين

1002/09/21إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 مزدوجامي نولون13236Lمريم البرحيوي

504/09/19إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 31 مولي علي الشريف 09394Kمريم الفللي

)البلدية(

مزدوج

105/09/03إقليم: ورزازات م الشروقإقليم: ورزازاتم.م امكشود 139 مزدوجورزازات )البلدية(25411Vمريم اولكبير

602/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 14 إلتحاق بالزوجمريم باحدو 13008Nمزدوجأيت زينب
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704/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 38 مزدوجاغرم نوكدال13037Vمريم بوفكري

607/09/05إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازاتم.سكورة 82 إلتحاق بالزوجمريم صاليحي 27524Sمزدوجترميكت

102/09/20إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 إلتحاق بالزوجمريم كاوركوت 13276Eمزدوجمزكيطة

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو

امردال

804/09/18إقليم: ورزازات 28 مزدوجاغرم نوكدال13049Hمريم لحميدي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 30 إلتحاق بالزوجمريم لمكركر 12999Dمزدوجأيت زينب

105/09/08إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 81 إلتحاق بالزوجمريم مليح 27524Sمزدوجترميكت

المدرسة الجماعاتية 

امردال

112/09/02إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازات 151 مزدوجترميكت27524Sمساعف عبد الغني

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: ورزازاتم.م. امزري 23 مزدوجأولد يحيى لكراير13311Tمعاد أزباير

316/09/99إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 145 مزدوجورزازات )البلدية(23905Hمقداد حياة

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.ج. تمجيشت

إزناكن

704/09/18إقليم: ورزازات 28 مزدوجازناكن27277Yمليكة اوزال

مجموعة مدارس النخيل إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوز

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجمنصور إنصاف 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 25 مزدوجتوندوت13200Xمورجي لطيفة

المدرسة الجماعاتية 

امردال

107/09/04إقليم: النواصرم. البحتريإقليم: ورزازات 101 مزدوجأولد صالح27570Sمولي معاد العلوي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 25 مزدوجتلوات13018Zمينة بلحساين

1002/09/20إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 24 مزدوجالطاوس09583Rنادية خوخي

602/09/14إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 69 مزدوجاغريس السفلي09661Aنادية شاري

1013/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 53 مزدوجامرزكان12987Rنادية ميمون
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602/09/10إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 64 إلتحاق بالزوجنادية والشيخ 12788Zمزدوجترميكت

704/09/12إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 77 إلتحاق بالزوجنافع خديجة 12789Aمزدوجترميكت

1016/09/99إقليم: ورزازات م الشروقإقليم: ورزازاتم.م. تلمسل 105 إلتحاق بالزوجنخالي  ليلى 25411V)مزدوجورزازات )البلدية

113/09/01إقليم: ورزازاتمدرسة الطلسإقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة 94 نعمنرجس حاضري 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. اكالميم

إزناكن

104/09/18إقليم: ورزازات 38 مزدوجازناكن27277Yنزهة الشرحبيلي

212/09/02إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 153 مزدوجورزازات )البلدية(19612Sنزهة حمداوي علوي

المدرسة الجماعاتية إقليم: ورزازاتم.م. تازولت

امردال

102/09/20إقليم: ورزازات 14 مزدوجاغرم نوكدال13049Hنعيمة أوناصر

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 51 مزدوجاغرم نوكدال13052Lنعيمة أيشو

311/09/00إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفان 128 إلتحاق بالزوجنعيمة وباها 12764Y)مزدوجورزازات )البلدية

602/09/21إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 7 إلتحاق بالزوجنهيلة  فراس 13013Uمزدوجأيت زينب

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 28 مزدوجاغرم نوكدال13042Aنهيلة جاد

106/09/01إقليم: الرشيديةم القريإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 121 مزدوجكلميمة )البلدية(09385Aنور الدين منصوري

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 35 مزدوجتوندوت13200Xنورا البطري

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 18 مزدوجتلوات13018Zنورالدين باموني

216/09/99إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم. تيميلل 135 مزدوجورزازات )البلدية(12793Eنورالدين رابحة

202/09/21إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. انميد 8 إلتحاق بالزوجنورة أيت ابراهيم 12783U)مزدوجتازناخت )البلدية

402/09/20إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 11 مزدوجتلوات13018Zهشام  سدرالي
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913/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 43 مزدوجامرزكان12993Xهشام الزي

102/09/21إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 مزدوجسروا13085Xهكو ابراهيم

المركب التربوي إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال

تامنصورت - ابتدائي -

106/09/17عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجهند الناصري 26654Wمزدوجحربيل

502/09/20إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 15 إلتحاق بالزوجهند خليفي 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

116/09/03إقليم: ورزازاتمدرسة درعةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 120 إلتحاق بالزوجةهيزام لحسن 27524Sمزدوجترميكت

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 21 إلتحاق بالزوجوتازري حليمة 13077Nمزدوجامرزكان

عمالة: الصخيرات عمر بن الخطابإقليم: ورزازاتم تصومعت

 - تمارة

116/09/91 136 مزدوجتمارة )البلدية(01311Zوردية الزمان

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: ورزازاتم.م.أرك 18 إلتحاق بالزوجوفاء قيوش 13734Cمزدوجراس العين

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 مزدوجتيدلي13057Sياسمين ايت يحيا

102/09/21إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. انميد 7 مزدوجتلوات13018Zياسمين بن حمادي

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 18 مزدوجتوندوت13213Lيوسف اكلكال

المدرسة الجماعاتية 

غسات

104/09/19إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: ورزازات 18 المازيغيةقلعة مكونة )البلدية(12782Tبوعنان عز الدين

102/09/20إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: ورزازاتم.ج. سيدي بلل 14 المازيغيةقلعة مكونة )البلدية(12805Tعبد العالي ايت عدي

المدرسة الجماعاتية 

إزناكن

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: ورزازات 12 المازيغيةتغزوت نايت عطى12785Wم عزيز

202/09/20إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراسكيس 11 مزدوجأيت هاني09413F احى صلح الدين

202/09/21إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت الفرسي12897T الحسين بولغمان

204/09/19إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: تنغيرم.م ايت زكان 28 مولي علي الشريف 09392H الهام راشيد

)البلدية(

مزدوج
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306/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م أمسعد 36 مزدوجتغزوت نايت عطى12963P بن علي  فاطمة

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 35 مزدوجأيت الفرسي12895R تواتي بشرى

102/09/21إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12934H رشيد ابركني

504/09/19إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 18 مزدوجأيت الفرسي12900Wأسو حمزة

102/02/17إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م امجدادار 39 مزدوجواكليم12957Hأعمر مليكة

117/09/90إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: تنغيرقلعة مكونة 146 مزدوجورزازات )البلدية(12767Bأفزاز م

م.م تكاديرت إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجإكرام بن عمار 04883Gمزدوجالدراركة

902/09/20إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مزدوجالسفلت09575Gإكرام ركي

102/09/21إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت الفرسي12897Tأمكان ايوب

106/09/01إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 123 مزدوجالداخلة )البلدية(24929Wأمورغ م المصطفى

402/09/21إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 إلتحاق بالزوجأميمة بعالي 12785Wمزدوجتغزوت نايت عطى

602/09/20إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 مزدوجالنيف09492Sأميمة حتناوي

الشهيد أحمد بن م إقليم: تنغيرم.م ايت زكان

الرشدي

1004/09/19إقليم: الرشيدية 28 مولي علي الشريف 09393Jأميمة راشيد

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م تيكشة 24 مزدوجأيت الفرسي12897Tأميمة فرحاوي

202/09/20إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم/م الخنك 14 مزدوجالنيف09499Zأوتاحدت مريم

506/09/17إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: تنغيرم.م البيهقي 35 مولي علي الشريف 26805Kأوم أمينة

)البلدية(

مزدوج

701/02/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 43 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pأوهرى أحماد
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102/09/15إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 39 مزدوجسوق الخميس دادس12883Cأيت حدو نعيمة

302/09/20إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 مزدوجواكليم12958Jابتسام بوطاليب

706/09/17إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرتعدادات 45 مزدوجتودغى  السفلى12979Gابتسام تهري

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م تعمارت 11 مزدوجواكليم12958Jابراهيم احربوس

102/09/21إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 17 مزدوجاغيل نومكون12873Sابراهيم الشاكري

402/09/14إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 46 مزدوجامزيزل09794Vابراهيم اوحتي

604/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 21 أيت  سدرات السهل 12843Jابراهيم ايت خاحدو

الغربية

مزدوج

213/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م تبرخاشت 32 أيت  سدرات السهل 12843Jابراهيم راشد

الغربية

مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م انو نزم 29 مزدوجأيت هاني09418Lابراهيم شاكر

116/09/98إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م اغبالو 137 مزدوجواكليم12957Hابراهيم قاسي

702/02/17إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: تنغيرم.م انو نزم 33 إلتحاق بالزوجابن دحو خديجة 09598Gمزدوجاوفوس

602/09/20إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 24 مزدوجالسفلت09566Xابوالحسن خديجة

302/09/21إقليم: الرشيديةمدرسة معركة تغمرتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 10 إلتحاق بالزوجةادريس اوعقى 23260G)مزدوجارفود )البلدية

1004/09/18إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م البيهقي 32 مزدوجملعب09686Cاروي سمية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م زاكر

مرزوكة

902/09/20إقليم: الرشيدية 24 مزدوجالطاوس27579Bازهور بندحو

102/09/21إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12920Tاسماعيل ابغي

106/09/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 36 مزدوجعرب صباح زيز21760Bاسماعيلي حسنة
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/21إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجاكنيون12911Hاسيا قموش

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 21 أيت  سدرات السهل 12843Jاسية التوخسيني

الغربية

مزدوج

106/09/01إقليم: بني مللم براكةإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 147 مزدوجقصبة تادلة )البلدية(07650Pاشباني عبد اللطيف

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م اغبالو 27 إلتحاق بالزوجاعدو فاطمة 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

201/02/17إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م تدفالت 36 إلتحاق بالزوجاكرام مستوري 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

701/02/17إقليم: الرشيديةمدرسة معركة تغمرتإقليم: تنغيرم.م امزودار 43 مزدوجارفود )البلدية(23260Gاكريش ليلى

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: تنغيرم.م ايت أونير

ملول

616/09/94 147 الدشيرة الجهادية 05049Mالدريسي م

)البلدية(

مزدوج

306/09/17إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرتعدادات 42 مزدوجسوق الخميس دادس12883Cالباز حميد

116/09/96إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرايت بعمران 112 مزدوجواكليم12954Eالبرج ام

504/09/18إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 28 البلغيتي العلوي فاطمة 

الزهراء
إلتحاق بالزوج 09378T)مزدوجارفود )البلدية

305/09/11إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م الحارة 52 أيت سدرات السهل 12832Xالبهللي لمياء

الشرقية

مزدوج

102/09/21إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 17 مزدوجالريصاني20316Gالبوزيدي سناء

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تنغيرقلعة مكونة

وتنان

1016/09/93 148 مزدوجالدراركة27583Fالتهامي الحسين

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 26 إلتحاق بالزوجةالتهامي فريد 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

202/09/21إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: تنغيرم.م بوكافر 7 إلتحاق بالزوجةالجهبلي م 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت واعتيقإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 24 مزدوجتلمي12944Uالحاج موراد

901/01/12إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م الكومت 66 نعمالحسن أغزاف 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pالحسين ايت الحو

504/09/19إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 18 مزدوجأيت هاني09413Fالداهي حميد

104/09/18إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 38 مزدوجوادي النعام09618Dالداودي تورية

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةإقليم: تنغيرم.م جيدا

أصيل

106/09/17 24 إلتحاق بالزوجالدرعي كريمة 26608W طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/18إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م بواضبل 28 مزدوجملعب09681Xالزهرة أدراوي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم/م الخنك 28 مزدوجسوق الخميس دادس12884Dالزوهرة أقديم

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 مزدوجأيت هاني09418Lالسعدية اوجبور

102/09/21إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 17 مزدوجالريصاني20316Gالسوسي مارية

104/09/18إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 35 مزدوجملعب09681Xالطاهري سمية

302/09/20إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 مزدوجالنيف09484Hالعرابي فاطمة

402/02/17إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 40 مزدوجواكليم12957Hالعرباوي مريم

104/09/19إقليم: ميدلت  م/م 18 نونبرإقليم: تنغيرم.م اموكر 16 إلتحاق بالزوجالعزيزة داوودي 09729Zمزدوجاموكر

202/09/21إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرأمجكاك 8 إلتحاق بالزوجالعيدي جهاد 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

109/12/11إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 56 مزدوجتودغى العليا12968Vالعيدي صباح

602/09/20إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 11 مزدوجالنيف09475Yالغازي ياسين

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تنغيرم.م تغزوت

ملول

304/09/12 54 إلتحاق بالزوجالفضيل فاطمة 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

202/09/10إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 59 أيت سدرات السهل 12832Xالكتاني عبد الرحمان

الشرقية

مزدوج
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

119/09/00إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تدفالت 52 مزدوجتودغى  السفلى12979Gالكتاني م

302/09/21إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 7 مزدوجالطاوس09582Pاللحياني م

502/09/20إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 24 مزدوجاميضر12950Aالمساوي يدير

302/09/20إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مزدوجبني ام سجلماسة09541Vالمصطفى مديوني علوي

505/09/08إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 61 مزدوجتودغى  السفلى12979Gالمهني جمال

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pامبارك أكونتر

102/09/20إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م اكوراي 11 مزدوجاسول09441Lامبارك طاهيري

103/09/13إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.م الرك 61 مزدوجارفود )البلدية(09380Vامساهل خديجة

302/09/20إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 14 مزدوجأيت هاني09413Fاموجان هدة

504/09/18إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 22 مزدوجأيت الفرسي12900Wامين باسعيد

102/09/21إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت الفرسي12897Tانور ماطو

102/09/15إقليم: تنغيرم.م الحارةإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 44 مزدوجقلعة مكونة )البلدية(12808Wاهبال سعيد

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م صغرو 2 32 مزدوجالنيف09473Wاوسعدي مبارك

204/09/19إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 28 مزدوجأيت يول12828Tايت المختار عبد الحميد

801/01/12إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 47 مزدوجأيت سيدي داود03241Xايت صالح الزهرة

102/09/14إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرام عياش 45 إلتحاق بالزوجايت يدير خديجة 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

304/09/02إقليم: الرشيديةالواحةإقليم: تنغيرم.م تورزة 147 مزدوجالرشيدية )البلدية(24277Mايتلحو جواد
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 مزدوجأيت هاني09418Lايكوا سعاد

704/09/18إقليم: تنغيرم.م اكوتيإقليم: تنغيرم.م تزلفت 28 مزدوجاغيل نومكون12865Hايوب اعبيبي

107/09/05إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تدفالت 61 مزدوجتودغى  السفلى12979Gباحمو المصطفى

402/09/20إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 مزدوجالنيف09475Yبازيز سهام

901/02/17إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 49 مزدوجفركلة العليا09707Aباسطوس سناء

104/09/18إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م ايت زكري 38 أيت  سدرات السهل 12842Hبالحاج مصطفى

الغربية

مزدوج

902/09/20إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م بونحاس 24 مزدوجاغبالو انكردوس09654Tبالوك فاطمة الزهراء

116/09/96إقليم: تنغيرم.ابن سيناإقليم: تنغيرم.م امانقيدار 193 مزدوجتنغير )البلدية(25886Lبامو حميد

104/09/18إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م تغصى 28 مزدوجاميضر12950Aبدروي خديجة

106/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م تزلفت 45 مزدوجأيت واسيف12853Vبشرى عزاوي

316/09/98إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: تنغيرم.م الحارة 165 مزدوجالخنك09374Nبعدي ابراهيم

802/09/20إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: تنغيرم.م بونحاس 24 مزدوجبني زولي13420Lبلحسن رجاء

1102/09/20إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيرم.م زاكر 14 مزدوجسيدي علي09593Bبلغيت متوكل

102/09/20إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 24 مزدوجملعب09688Eبلقاسمي خديجة

102/09/16إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 63 مزدوجالداخلة )البلدية(25637Rبن حدو حسن

عمالة: الصخيرات الفتحإقليم: تنغيرم.م تمضروين

 - تمارة

901/02/17 34 إلتحاق بالزوجبن داود سميرة 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

302/09/20إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيراسكيس 11 مزدوجواكليم12958Jبن زايد جمال
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 7 إلتحاق بالزوجبن عريرو سعيدة 12785Wمزدوجتغزوت نايت عطى

806/09/17إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرتصويت 36 نعمبن عمر رشيدة 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

502/09/21إقليم: النواصرم. الخوارزميإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 إلتحاق بالزوجبوزيان فاطمة الزهراء 27566M)مزدوجبوسكورة )البلدية

103/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: تنغيرم.م حلول 43 مزدوجالرتب09610Vبوشرى  الصديقي

704/09/18إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 32 مزدوجعرب صباح اغريس09521Yبوشرى الكدو

704/09/18إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيراسكيس 38 مزدوجملعب09681Xبوشرى ايت زيك

902/09/20إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 14 مزدوجاكنيون12911Hبوطيب هاجر

مجموعة مدارس سيدي إقليم: تنغيرم.م امجدادار

حميدة

106/09/17عمالة: سل 29 إلتحاق بالزوجبوكريس عواطف 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

901/01/10إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م اميضر 38 مزدوجواكليم12957Hبومهدي سمير

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 22 أيت  سدرات السهل 12844Kتالكوت الحسين

الغربية

مزدوج

204/09/18إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 38 أيت  سدرات السهل 12847Nثورية ايت عبد القادر

الغربية

مزدوج

302/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 14 مزدوجامسمرير12934Hجبار زايد

806/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرتعدادات 35 مزدوجأيت الفرسي12900Wجبار سعاد

204/09/19إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 18 مزدوجالريصاني09554Jجطيوي ابراهيم

704/09/19إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م ألمدون 18 مزدوجأيت واسيف12855Xجمال ايت حمو وعلي

304/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 أيت سدرات الجبل 12815Dجمال ايت خويا

السفلى

مزدوج

102/09/21إقليم: تنغيرم.م تكموتإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12905Bجواد اولخميس
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجالنيف09486Kجيهان هجى

306/09/00عمالة: مكناسالسعادةإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 137 مزدوجمكناس )البلدية(03978Yحاحو فوزية

402/09/21إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12918Rحسن اونسيس

204/09/19إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحة 15 مزدوجالنيف09473Wحسن سهال

202/09/09إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م صغرو 36 مزدوجفركلة العليا09707Aحسن سوبان

504/09/19إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 16 مزدوجالنيف09484Hحسن قاسمي

206/09/17إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 40 أيت  سدرات السهل 12847Nحسن هاموشي

الغربية

مزدوج

مجموعة مدارس عبد إقليم: تنغيرايت خيار

الرحيم بوعبيد

106/09/17إقليم: وزان 20 إلتحاق بالزوجحسناء حدفي 06350Bمزدوجمقريصات

عمالة مقاطعات عبد المومنإقليم: تنغيرم.م ايت حمو

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 27 إلتحاق بالزوجحسناء داندوم 01405B سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/20إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 إلتحاق بالزوجحسناء علو 10924Yمزدوجعامر السفلية

306/09/17إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرتصويت 33 إلتحاق بالزوجحسناوي بشرى 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

704/09/19إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 28 مزدوجملعب09682Yحسنة بن شلل

202/09/20إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 11 مزدوجملعب09688Eحسوني يوسف

مجموعة مدارس ابن إقليم: تنغيرم.م توديلت

الونان المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجحفصاء الكبير 02620Xمزدوجأيت ايمور

102/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 24 أيت  سدرات السهل 12844Kحفيظة ايت صالح

الغربية

مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م بودجام 24 مزدوجأيت هاني09418Lحفيظة موجان

902/09/21إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 7 مزدوجالنيف09475Yحمادي نسرين
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م أسيمور 35 مزدوجالنيف09473Wحمزة الوفي

504/09/19إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م ايت زكري 31 مزدوجفركلة العليا09712Fحنان اوعل

107/09/04إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م تغزوت 75 إلتحاق بالزوجحنان مساوي 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

202/09/21إقليم: الرشيديةم.م توداعتإقليم: تنغيراوزيغمت 17 مزدوجاغبالو انكردوس09649Mحورية خويا عيسى

506/09/17إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 32 إلتحاق بالزوجحياة المرضي 09395L)مزدوجبوذنيب )البلدية

404/09/18إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: تنغيرم.م تكموت 28 إلتحاق بالزوجحياة اموليلت 09596Eمزدوجاوفوس

302/09/20إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرم.م تيكشة 24 مزدوجبني ام سجلماسة09545Zحياة ايت ابراهيم

102/09/21إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12933Gخالد عمري

604/09/18إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم.م بواضبل 22 مزدوجملعب09689Fخالد قليلو

602/09/21إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 17 مزدوجتيدلي13057Sخالدة المصلحي

102/09/15إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم ايت عيسى 37 إلتحاق بالزوجخداوي بشرى 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/82إقليم: تنغيرم.الوفاءإقليم: تنغيرم.المضايق 180 مزدوجتنغير )البلدية(24663Gخداوي سعيد

602/09/20إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 مزدوجأيت واسيف12855Xخدوشي فتيحة

502/09/20إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م تولولوالت 24 مزدوجالنيف09476Zخديجة بجوان

304/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م توديلت 32 أيت سدرات الجبل 12816Eخديجة بوحى

السفلى

مزدوج

مدرسة بني واسين إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن

البتدائية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/02/17 34 إلتحاق بالزوجخديجة دحسو 21702Nمزدوجالبحراويين

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م زاكر

مرزوكة

602/09/21إقليم: الرشيدية 17 مزدوجالطاوس27579Bخديجة وركاكة
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م صغرو 2

موحى امحزون بن احماد

406/09/17إقليم: ميدلت 42 مزدوجبومية27848Uخرمجيوي نورا

202/09/21إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرأمجكاك 8 إلتحاق بالزوجخليلي خديجة 12968Vمزدوجتودغى العليا

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تولولوالتإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 11 مزدوجاكنيون12906Cخنيط يوسف

102/09/21إقليم: النواصرم. فاطمة الفهريةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 7 إلتحاق بالزوجخولة عزيز 24932Z)مزدوجدار بوعزة )البلدية

117/09/84إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م تدفالت 70 مزدوجتغزوت نايت عطى12786Xدجان المصطفى

104/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 22 إلتحاق بالزوجةدريس رحاوي 11925Lمزدوجزايدة

103/09/13إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 42 إلتحاق بالزوجدريسي رجاء 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

506/09/17إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م اغبالو 29 إلتحاق بالزوجدريف خديجة 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

102/02/17إقليم: الحوزابردوعإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 34 إلتحاق بالزوجدودي إكرام 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

404/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م امزودار 32 أيت سدرات الجبل 12815Dراوي عمر

السفلى

مزدوج

1002/09/20إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 11 مزدوجالنيف09492Sربيع م

502/09/20إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم.م تيكشة 24 مزدوجملعب09689Fرجاء بوكبوط

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: تنغيرم.م ألمدون 28 إلتحاق بالزوجرجاء شبالي 13008Nمزدوجأيت زينب

902/09/21إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 مزدوجتلمي12939Nرشيد  ابن ابراهيم

المدرسة البتدائية عبد إقليم: تنغيرم.م تدفالت

الكريم الخطابي

102/09/10إقليم: العيون 57 مزدوجالعيون )البلدية(06438Xرشيد اجنان

804/09/18إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 19 مزدوجاميضر12950Aرشيد اوحدان

103/09/13إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.الخميس 40 أيت  سدرات السهل 12847Nرشيد ايت يوسف

الغربية

مزدوج
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 28 أيت  سدرات السهل 12844Kرشيد ضمو

الغربية

مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيراسكيس 35 مزدوجملعب09686Cرشيد عنيني

902/09/21إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجملعب09689Fرشيد مرابطي

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرتعدادات 35 مزدوجسوق الخميس دادس12888Hرشيد وهرى

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى

 - تمارة

502/09/20 14 إلتحاق بالزوجرشيدة أوقا 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

402/09/21إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت هاني09413Fرضوان المقدم

602/09/21إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 إلتحاق بالزوجرميتة صبحي 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

302/09/14إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 41 مزدوججحجوح04211Bزاعبال صباح

206/09/17إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 45 مزدوجتغزوت نايت عطى12785Wزايد أموعشى

302/09/20إقليم: الرشيديةامكانإقليم: تنغيرم.م تورزة 21 مزدوجملعب09690Gزايد الطيب

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م ايت عطى

تاوريرت

102/09/20إقليم: الرشيدية 24 مزدوجملعب19754Wزكان عائشة

104/09/18إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م أمسعد 19 مزدوجأيت الفرسي12900Wزهني م

102/09/21إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 7 مزدوجامسمرير12934Hزينب خيوي

504/09/19إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 مزدوجامسمرير12931Eزينب شريحي

604/09/18إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: تنغيرم.م بواضبل 38 مزدوجارفود )البلدية(09378Tسالم بنعيسي

302/09/21إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجالنيف09499Zسعاد اجديك

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 14 إلتحاق بالزوجسعاد ازناك 09418Lمزدوجأيت هاني
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1004/09/18إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 26 إلتحاق بالزوجسعاد العبدوسي 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

1102/09/21إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجسيدي علي09593Bسعاد معلي

104/09/19إقليم: ميدلت م/م المير مولي عبد اإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 16 مزدوجاملشيل09735Fسعدية حسمو

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تبرخاشتإقليم: تنغيرحديدة 39 مزدوجأيت واسيف12851Tسعيد ابردا

202/09/15عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تنغيرم.م تيكشة 51 مزدوجمهاية03910Zسعيدة الحسنوي

302/09/20إقليم: تنغيرم.م اكوتيإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 14 مزدوجاغيل نومكون12865Hسعيدة لعشير

304/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرامسمرير 22 إلتحاق بالزوجةسفيان بن حدو 12800M بو مالن دادس

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تورزة 19 مزدوجاكنيون12903Zسكينة ارحو

602/09/21إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجملعب09688Eسكينة الدخيسي

204/09/18إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 18 إلتحاق بالزوجسكينة شرويط 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

202/09/21إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 إلتحاق بالزوجسكينة عباس 09661Aمزدوجاغريس السفلي

402/09/20إقليم: الرشيديةالماطيإقليم: تنغيرم.م تيكشة 24 مزدوجالسفلت09570Bسكينة متوكيل

202/09/20إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م تزلفت 14 مزدوجالريصاني20316Gسليمان القزقوز

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تنغيرم.م حلول

ملول

601/02/17 36 إلتحاق بالزوجسليمة مرزوكي 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

202/09/20إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مزدوجالسفلت09557Mسمية احميداني

102/09/21إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجالنيف09486Kسمية امريم

502/09/20إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: تنغيرم.م بودجام 14 إلتحاق بالزوجسمية زناتي 09611Wمزدوجالرتب
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تغصى 21 مزدوجاكنيون12903Zسمية هنشيري

102/09/21إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجمصيسي09444Pسميرة ناصيري

104/09/19إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م تغزوت 21 إلتحاق بالزوجسناء اغزاف 12953Dمزدوجواكليم

902/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 24 أيت  سدرات السهل 12843Jسناء الجباري

الغربية

مزدوج

302/09/20إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 مزدوجالنيف09486Kسناء بن ساسي

204/09/19إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: تنغيرم.م أمسعد 23 إلتحاق بالزوجسهام اقبورن 09398Pمزدوجفركلة العليا

831/01/17إقليم: الرشيديةالساتإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 49 مزدوجفركلة العليا09705Yسهام عمري

104/09/18إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 29 إلتحاق بالزوجسهام موش 09704Xمزدوجفركلة العليا

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م امجدادار 22 مزدوجاكنيون12903Zسوسعيد ابراهيم

1001/02/17إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 46 مزدوجالرتب09606Rشاكري ايمان

306/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 45 مزدوجأيت الفرسي12895Rشالح عبد ا

202/09/21إقليم: ميدلت م/م البرقانيإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 17 مزدوجاموكر09725Vشريفة زهري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م تعمارت

تاوريرت

204/09/18إقليم: الرشيدية 22 مزدوجملعب19754Wشعيب أوعدي

402/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيراسكيس 14 إلتحاق بالزوجصابر بشرى 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

506/09/17إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 29 إلتحاق بالزوجصباح بلل 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

إقليم: فحص - م/م أنوينويش البتدائيةإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن

انجرة

104/09/19 22 إلتحاق بالزوجصديقي فيروز 15297Bمزدوجالبحراويين

502/09/21إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجاغيل نومكون12873Sصوفية مجداوي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل

احماد

604/09/18إقليم: ميدلت 22 إلتحاق بالزوجطالبي سارة 11628Nمزدوجبومية

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: تنغيرم.م إغنسلن

 - تمارة

404/09/18 25 إلتحاق بالزوجعائشة بويكر 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

706/09/17إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرم.م البيهقي 29 إلتحاق بالزوجعائشة مجغي 09695Mمزدوجفركلة السفلى

204/09/12إقليم: الرشيدية المدرسة الجديدةإقليم: تنغيرم.بومالن 51 إلتحاق بالزوجعائشة ياسر 09850F)مزدوجتنجداد )البلدية

504/09/18إقليم: الرشيديةملعبإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 38 مزدوجملعب09683Zعبادي حسناء

902/09/20إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراسكيس 11 مزدوجاكنيون12927Aعبد المين داود احساين

104/09/19إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحة 15 مزدوجالنيف09486Kعبد الله الدراوي

402/09/15إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تورزة 43 مزدوجواكليم12957Hعبد الحليم نعمان

213/02/17إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 27 إلتحاق بالزوجةعبد الحميد أكري 12957Hمزدوجواكليم

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تنغيرم.م توديلت 23 إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان رمضاني 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ألمدون 28 أيت  سدرات السهل 12844Kعبد الرحيم بوخرص

الغربية

مزدوج

206/09/17إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 26 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم رياني 12802P بو مالن دادس

)البلدية(

مزدوج

204/09/19إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: تنغيرم.م ايت زكري 21 مزدوجالريصاني09548Cعبد الرزاق نجاري

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 مزدوجسوق الخميس دادس12884Dعبد السلم الشنهاري

102/09/21إقليم: تنغيرم.م اكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hعبد الصمد اوخدش

102/09/21إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد العالي طارق

العليا

مزدوج

802/09/20إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 11 مزدوجمصيسي09446Sعبد العزيز البوسعيدي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/94إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 117 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز زروقي 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

602/09/21إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 أيت سدرات الجبل 12819Hعبد العزيز زيلو

العليا

مزدوج

806/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pعبد العزيز ملودي

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيراسكيس 22 مزدوجواكليم12958Jعبد الغاني فاسكى

804/09/18إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرحديدة 19 إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف اوبلحاج 12976Dمزدوجتودغى  السفلى

704/09/18إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م اكوتي 28 مزدوجأيت هاني09418Lعبد المجيد القبوري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تنغيرم.م عسو بسلم

تاوريرت

202/09/20إقليم: الرشيدية 14 مزدوجملعب19754Wعبد الملك اباري

102/09/21إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12873Sعبد الواحد بعزيز

403/09/13إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م تبرخاشت 52 أيت سدرات السهل 12832Xعبروش خالد

الشرقية

مزدوج

1102/09/21إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجالطاوس09587Vعثمان استمو

502/09/21إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12933Gعثمان بنيحيا

602/09/21إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12931Eعزيز بنسعيد

704/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 38 مزدوجاغبالو انكردوس09647Kعزيزة العلوي

802/09/20إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 14 إلتحاق بالزوجعقاوي مينة 09699Sمزدوجفركلة السفلى

116/09/92إقليم: تنغيرم.ابن سيناإقليم: تنغيرم.م تاغيا 215 مزدوجتنغير )البلدية(25886Lعلخير عبد العزيز

212/09/02إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م تمضروين 143 مزدوجتنغير )البلدية(12776Lعلوط زهرة

706/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 32 مزدوجأيت الفرسي12895Rعلي بويفوناسن
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/16إقليم: ميدلت م/م زايد احمادإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 42 مزدوجغرس تعللين09770Uعلي خيي حليمة

506/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م بودجام 35 أيت  سدرات السهل 12842Hعمر ايت احساين

الغربية

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 23 مزدوجأيت الفرسي12900Wعمر باحدو

1003/02/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 37 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pعمراني  الحسين

عمالة مقاطعات البشيري بنينإقليم: تنغيرم.م البيهقي

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 29 إلتحاق بالزوجةعوماري امين 01448Y)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

304/09/18إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 35 مولي علي الشريف 26805Kغزلن الخمسي

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 24 مزدوجبني ام سجلماسة09545Zغزوي مصطفى

302/09/21إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 17 مزدوجاغبالو انكردوس09647Kفاتحة مرزوق

902/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم/م الخنك 11 أيت سدرات الجبل 12822Lفاطمة أمزي

العليا

مزدوج

202/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرأمجكاك 14 مزدوجأيت هاني09418Lفاطمة أهنو

مدرسة المام علي إقليم: تنغيرم.م تمضروين

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 18 إلتحاق بالزوجفاطمة ابردي 21180W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/20إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م بواضبل 24 مزدوجملعب09688Eفاطمة ادخسي

202/09/20إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 أيت  سدرات السهل 12843Jفاطمة الدريسي

الغربية

مزدوج

402/09/20إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 14 مزدوجأيت واسيف12855Xفاطمة الركي

202/09/21إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجالنيف09475Yفاطمة الزهراء الشادلي

112/09/02عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 157 مزدوجبوفكران )البلدية(23882Hفاطمة الزهراء خطاب

702/09/21إقليم: ورزازاتم.م. غساتإقليم: تنغيرم.م اكوتي 9 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شوقي 13217Rمزدوجغسات
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 11 مزدوجاسول09441Lفاطمة الزهراء هجو

106/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرتعدادات 45 مزدوجتودغى العليا12968Vفاطمة الزهراء همان

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تورزة 36 مزدوجواكليم12957Hفاطمة حدوشي

504/09/18إقليم: تنغيرم.م تبرخاشتإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 28 مزدوجأيت واسيف12851Tفاطمة خويا

702/09/21إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجأيت الفرسي12897Tفاطمة رحماوي

702/09/21إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 مزدوجأيت الفرسي12897Tفاطمة عبد العالي

404/09/12إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م تمضروين 31 إلتحاق بالزوجفتيحة مكى 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

206/09/17إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرم.م انو نزم 34 إلتحاق بالزوجفدوى بوسخن 12954Eمزدوجواكليم

1102/09/21إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجالطاوس09587Vفدوى هارو

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: تنغيرم.م تدفالت

السبع الحي الم

206/09/17 15 إلتحاق بالزوجفراجي حنان 25892T عين السبع

)المقاطعة(

مزدوج

906/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 35 مزدوجسوق الخميس دادس12888Hفسكى نور الدين

105/09/08عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: تنغيرم.مدرسة المل 68 إلتحاق بالزوجفهيم فاطمة 02740Cمزدوجتسلطانت

104/09/18إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 32 مزدوجفركلة العليا09712Fقاسمي خديجة

1002/09/20إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 11 مزدوجامسمرير12933Gقل يدير

106/09/17إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م ايت زكري 42 أيت  سدرات السهل 12842Hكريمة أكدير

الغربية

مزدوج

302/09/21إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجالنيف09499Zكريمة اومو

106/09/17إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 32 إلتحاق بالزوجكريمة حكام 26177Cمزدوجبني تادجيت
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 38 مزدوجأيت يول12826Rكلتومة أبعسين

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م تورزة 35 مزدوجأيت الفرسي12900Wكمال يوسف

104/09/19عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 18 إلتحاق بالزوجكوتر نورالدين 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

702/09/21إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجامسمرير12931Eلبنى بوفائدة

124/10/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: تنغيرم.م بوكافر 32 إلتحاق بالزوجةلحسن أمورغ 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/21إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاكنيون12918Rلحسن بولكو

404/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م ألمدون 28 أيت سدرات الجبل 12815Dلطيفة امزيل

السفلى

مزدوج

401/02/17إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 53 مزدوجفركلة العليا09706Zلطيفة بعدي

113/02/17إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: تنغيرم.صغرو 1 36 مولي علي الشريف 26805Kلعكيدي فدوى

)البلدية(

مزدوج

502/09/20إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 14 مزدوجالريصاني20316Gلعميرني توفيق

1002/09/20إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م اكوتي 24 مزدوجالنيف09476Zلوبنة وهادي

104/09/18إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 32 مزدوجالجرف )البلدية(09389Eليلى برزوق

1006/09/17إقليم: الرشيديةايت سليمانإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 29 مزدوجاملكو09432Bمامة حضوش

806/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pم  أولعل

102/09/10إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م البيهقي 77 إلتحاق بالزوجةم  لمرابط 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

902/09/14إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 45 مزدوجتغزوت نايت عطى12785Wم أوشبير

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 21 مزدوجأيت هاني09418Lم ادا
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/21إقليم: تنغيرم.م بوتغرارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12862Eم اسلل

504/09/12إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 55 مزدوجقلعة مكونة )البلدية(12782Tم اعدو

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م امجدادار 22 مزدوجاكنيون12903Zم اكنسو

116/09/94إقليم: الرشيديةالواحةإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 193 مزدوجالرشيدية )البلدية(24277Mم الحياني

402/09/20إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرمجموعة مدارس النصر 24 مزدوجالنيف09473Wم المفتاح

102/09/21إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجأيت هاني09420Nم امدا

506/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م تورزة 20 مزدوجأيت الفرسي12900Wم ايت الحسين

304/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 أيت  سدرات السهل 12844Kم ايت القاسح

الغربية

مزدوج

302/09/15إقليم: تنغيرم.م الوردةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 43 مزدوجقلعة مكونة )البلدية(12806Uم ايت ايشو

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 25 أيت  سدرات السهل 12844Kم ايت بها

الغربية

مزدوج

302/09/15إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تورزة 53 مزدوجتودغى  السفلى12979Gم ايت علي م

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت زكري 28 مزدوجسوق الخميس دادس12884Dم بنعامر

702/09/20إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 مزدوجأيت الفرسي12900Wم بوينشا

102/09/21إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تغصى 7 إلتحاق بالزوجةم خودو 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 26 أيت  سدرات السهل 12844Kم سلمة

الغربية

مزدوج

302/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 14 مزدوجامسمرير12934Hم عسيني

504/09/18إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 25 مزدوجاملكو09429Yم عياد
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

113/02/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م بوتغرار 37 مزدوجأيت واسيف12853Vم فوزي

306/09/17إقليم: الرشيديةم.م افغإقليم: تنغيرم.م امجدادار 35 مزدوجاغبالو انكردوس09652Rم مادي

102/09/21إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 أيت سدرات الجبل 12819Hم ناصري

العليا

مزدوج

802/09/15إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م انو نزم 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12966Tم نعمان

204/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 24 إلتحاق بالزوجةمداني م 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

102/09/20إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 إلتحاق بالزوجمروى معزاوي 09552Gمزدوجالريصاني

مجموعة مدارس تامسنة إقليم: تنغيرم.م تنوركان

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 19 إلتحاق بالزوجمريا فسكا 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

404/09/19إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 22 إلتحاق بالزوجمريم ادببكر 12976Dمزدوجتودغى  السفلى

1102/09/20عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 إلتحاق بالزوجمريم الكبير 03873Jمزدوجشرقاوة

304/09/19إقليم: تنغيرم.م تكموتإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 15 مزدوجاكنيون12905Bمريم الهاشمي

102/09/20إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 إلتحاق بالزوجمريم بن اعمار 09706Zمزدوجفركلة العليا

202/09/20إقليم: تنغيرم.م بوتغرارإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 مزدوجاغيل نومكون12862Eمريم بويريك

906/09/17إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: تنغيرم.م امجدادار 36 إلتحاق بالزوجمريم تضوت 07554Kمزدوجتاكزيرت

102/09/20إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 مزدوجالنيف09488Mمريم حدوشان

302/09/20إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م بواضبل 14 مزدوجالنيف09473Wمريم شعيب

مدرسة المختار السوسي إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 23 إلتحاق بالزوجمريم كامل 15200W)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة المقاوم م إقليم: تنغيرم.م عسو بسلم

الجوهري

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجمريم ومان 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/12إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 75 مزدوجالداخلة )البلدية(25637Rمستعين سلمى

505/09/08إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م الوردة 52 مزدوجتودغى  السفلى12976Dمسكور حميد

304/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م اكوتي 25 أيت  سدرات السهل 12844Kمصطفى الواثقي

الغربية

مزدوج

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 39 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pمصطفى بنمومن

106/09/17إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م تيكشة 45 مزدوجملعب09681Xمصطفى بوعصى

102/09/21إقليم: تنغيرم.م بوتغرارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجاغيل نومكون12862Eمصطفى عثمان

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م امزودار 26 أيت  سدرات السهل 12843Jمصطفى نايت الحاج

الغربية

مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 أيت سدرات الجبل 12816Eمعاد ابو سعيد

السفلى

مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م اكوراي 11 مزدوجامسمرير12934Hمعلومي  فؤاد

102/09/20إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 مزدوجأيت واسيف12855Xمليكة  نجاح

402/09/21إقليم: تنغيرم.م بوتغرارإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 مزدوجاغيل نومكون12862Eمليكة أباصور

402/09/20إقليم: ميدلتمدرسة بوليليإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 16 إلتحاق بالزوجمليكة باريمو 27563J)مزدوجالريش )البلدية

204/09/19إقليم: ميدلتبرمإقليم: تنغيرم.م أسيمور 21 إلتحاق بالزوجمليكة ضروك 11844Yمزدوجأيت ازدك

302/09/21إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تزلفت 10 إلتحاق بالزوجمليكة مرنيسي 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 مزدوجأيت هاني09418Lمنية الكامز

404/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 19 مزدوجأيت واسيف12855Xميمون ايت الحساين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 مزدوجأيت هاني09420Nميمون نعيمة
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 مزدوجأيت هاني09418Lمينة كمو

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: تنغيرالقنطرة

وتنان

502/09/10 65 إلتحاق بالزوجنادية مادو 26998Vمزدوجالدراركة

602/09/21إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 مزدوجامسمرير12933Gناسمة اسماعيلي

203/09/13إقليم: تنغيرم.م بئر انزرانإقليم: تنغيرم.م امجدادار 59 مزدوجتودغى  السفلى12972Zناصري منار

404/09/12إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م تغصى 73 بو مالن دادس 12803Rناوي جواد

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 14 مزدوجأيت هاني09413Fنجاة الصاميد

809/12/11إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.صغرو 1 60 مزدوجتغزوت نايت عطى12786Xنجـــاة لخـــــدي

704/09/12إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 52 مزدوجتغزوت نايت عطى12786Xنجاة موزون

عمالة: الصخيرات سيدي يحيى زعيرإقليم: تنغيرم.م اغبالو

 - تمارة

301/01/10 63 إلتحاق بالزوجنجمي سومية 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

104/09/18إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 35 مزدوجملعب09681Xنزهة محجوبي

102/09/15إقليم: ميدلت م/م زايد احمادإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 53 مزدوجغرس تعللين09770Uنزهة مومني

302/09/20إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: تنغيرم.م بواضبل 14 إلتحاق بالزوجنهاد مخشاني 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

404/09/18إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م البيهقي 22 مزدوجأيت هاني09418Lنور الدين غالمي

102/09/21إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجتلمي12938Mنور الدين لغروتي

401/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: تنغيرم.م بوكافر 33 إلتحاق بالزوجنورة ساسي 09610Vمزدوجالرتب

102/09/21إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 مزدوجاكنيون12925Yهاجر بوبا

106/09/17إقليم: ميدلتم/م ايت انوإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 45 مزدوجغرس تعللين09773Xهاشمي عبد العزيز
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرتعدادات 28 أيت سدرات الجبل 12816Eهشام أيت احساين

السفلى

مزدوج

104/09/19إقليم: الرشيديةامكانإقليم: تنغيرم.م بواضبل 18 مزدوجملعب09690Gهمورى عدي

304/09/02إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم ايت عيسى 59 إلتحاق بالزوجهودى بيشو 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

906/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 35 مزدوجسوق الخميس دادس12884Dواعللي حنان

702/09/20إقليم: الحوزتكانةإقليم: تنغيراسكيس 14 إلتحاق بالزوجوردية فاضل 03754Eمزدوجاغواطيم

204/09/19إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ألمدون 18 إلتحاق بالزوجوردية والداصر 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

904/09/18إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 38 مزدوجالجرف )البلدية(09389Eوفاء باعدي

602/09/20إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 24 مزدوجالسفلت09577Jوفاء لعكيدي

502/09/21إقليم: تنغيرم.م اكوتيإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 مزدوجاغيل نومكون12865Hياسين هيرة

102/09/20إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرأمجكاك 14 مزدوجالنيف09476Zيمنة أخماري

404/09/18إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م تورزة 19 مزدوجأيت يول12828Tيوسف أموعشى

302/09/20إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 24 مزدوجأيت يول12828Tيوسف اخوزيط

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تبرخاشتإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 33 مزدوجأيت واسيف12851Tيوسف بن عدي

604/09/18إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م اكوتي 35 مزدوجأيت واسيف12853Vيوسف بنور

202/09/21إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م بوكافر 7 مزدوجالنيف09492Sيوسف جميل

502/09/15إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 46 مزدوجتودغى  السفلى12979Gيوسف عاهيد

302/09/21إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجملعب09689Fيوسف منصور
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

105/09/11إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.صغرو 1 52 مزدوجتغزوت نايت عطى12785Wيوسفي نافع

102/09/21إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيراوزيغمت 7 مزدوجامسمرير12933Gيونس اوراغ

704/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 29 إلتحاق بالزوج العمراني خديجة 03744Uمزدوجاغواطيم

202/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجبوزروال13452W باصدوق فاطمة

302/09/21إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: زاكورةم.م سيت 8 إلتحاق بالزوجة راشيدي م 09661Aمزدوجاغريس السفلي

1004/09/19عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 25 إلتحاق بالزوج مينة ايت ام احمد 03898Lمزدوجواد الجديدة

802/09/20إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م الفكارة 11 مزدوجافرا13315Xأحمد الرامي

م.م م خير الدين  ف. إقليم: زاكورةم.م أفلندرا

تين همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها

802/09/10 83 مزدوجواد الصفا05130Aأخباز م

416/09/98عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: زاكورةم. المل 144 مزدوجحربيل26794Yأعراب لحسن

102/09/21إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 مزدوجتانسيفت13291Wأمين بن يوس

402/09/21إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 مزدوجتامزموت13296Bأمينة بورقعة

1002/09/20إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: زاكورةم.م لوكمان 24 مزدوجايتزر11929Rأمينة سلطاني

105/09/11إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م أزلك 60 مزدوجترناتة13482Dأوشيبي حسن

204/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: زاكورةم.م بني زولي 22 مزدوجاغرم نوكدال13037Vأوشيبي عبد ا

103/02/17إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م أفلندرا 53 مزدوجافلندرا13264Sأيت السي المداني نعيمة

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: زاكورةم.م تسركات

وتنان

306/09/00 161 مزدوجاكادير )البلدية(26611Zأيت المومن عبد الرحيم

202/09/21إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م أمراد 7 مزدوجفزواطة13431Yابا علي  مولود
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

202/09/20إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تكمادرت 12 إلتحاق بالزوجابتسام الرضواني 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

105/09/19إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 31 مولي علي الشريف 24276Lابتسام العمراوي

)البلدية(

مزدوج

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 24 مزدوجبني زولي13428Vابراهيم البركوي

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أزغارإقليم: زاكورةم.م البليدة 38 مزدوجتاكونيت13337Wابراهيم الشيخ

602/09/21إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجبني زولي13426Tابراهيم الغفيري

102/09/21إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 17 مزدوجأيت بوداود13388Bابراهيم امسفي

102/09/21إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت بوداود13388Bابراهيم ايت حدا

202/09/21إقليم: زاكورةم.م بني صبيحإقليم: زاكورةم.م أمييرد 9 إلتحاق بالزوجةابراهيم بالى 13332Rمزدوجتاكونيت

102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: زاكورةم.م ألمو 11 مزدوجتلوات13016Xابراهيم علل

102/09/21إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت بوداود13390Dابراهيم والغاشي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م المرجة 28 مزدوجبني زولي13420Lاحلم لنصاري

402/09/21إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م سيت 17 مزدوجبني زولي13428Vاحلو يونس

102/09/21إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م بني علي 17 مزدوجتامكروت13448Sاحماد ايت فقر

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تانسيفتإقليم: زاكورةم.م اوزدين 32 مزدوجتانسيفت13284Nاحمد  ايت منصور

104/09/18إقليم: تنغيرم.م اكوتيإقليم: زاكورةم.م المرابطين 25 مزدوجاغيل نومكون12865Hاحمد الحسناوي

102/09/21إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 17 مزدوجتغبالت13383Wاحمد الميموني

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: زاكورةم. المل

وتنان

216/09/96 128 مزدوجالدراركة27583Fاحمد عاصم
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/16إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 36 مزدوجتغزوت نايت عطى12963Pادريس العمراوي

504/09/19إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م أمييرد 31 مزدوجتامكروت13446Pادريس شقرون

102/09/21إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 7 مزدوجامرصيد11878Kازلماض هشام

206/09/17إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م الفكارة 45 مزدوجاكدز )البلدية(20125Zاسماء سيمو

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 45 مزدوجافلندرا13264Sاسماعيل أيت بالخاليل

1002/09/20إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 14 مزدوجافرا13315Xاسماعيل الخاضري

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 21 مزدوجبني زولي13428Vاسماعيل الخردالي

م.م أيت أوزين-ف. 

تافصاط

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورة 38 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mاسمهان ايت عبد العالي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 28 مزدوجترناتة13483Eاعراب وداد

202/09/21إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 7 نعمالدريسي  نجاة 13459Dمزدوجتينزولين

402/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجبوزروال13452Wالباشري شريف

106/09/01إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م أزغار 161 مزدوجترناتة27537Fالبخاري توفيق

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنفو 21 مزدوجبني زولي13420Lالبوداني البشير

704/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 28 مزدوجبني زولي13420Lالبوداني حياة

104/09/18إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 25 إلتحاق بالزوجةالحسين ارمالي 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

302/09/20إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 مزدوجأيت بوداود13390Dالحسين الدريسي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 21 مزدوجأيت ولل13375Mالحسين الزاغري
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م ألمو 24 مزدوجتينزولين13465Kالحسين العزاوي

706/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م بني علي 35 مزدوجتامكروت13439Gالحطاب فاطمة الزهراء

606/09/01عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: زاكورةم. أمزرو 128 مزدوجحربيل26349Pالداودي حنان

602/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجبوزروال13452Wالدحاني عبد الجليل

202/09/10إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 79 مزدوجزاكورة )البلدية(12769Dالزهرة والكيرح

117/09/90إقليم: زاكورةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: زاكورةم. الزيتونة 160 مزدوجاكدز )البلدية(27589Mالسباعي عمر

عمالة: الصخيرات الياسمينإقليم: زاكورةم.م تدسي

 - تمارة

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجالسمللي وسيلة 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

805/09/11إقليم: الحاجببودربالةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 89 مزدوجأيت بوبيدمان04155Rالشريف اسماعيلي

604/09/19إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 31 مزدوجالروحا13475Wالعالمي م

602/09/20إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 مزدوجبوزروال13451Vالعالية ناجي

902/09/21إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م أمراد 7 مزدوجفزواطة13436Dالعلوي فهد

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب

السبع الحي الم

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجالعلوي مريم 01580S الحي المي

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00إقليم: زاكورةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 169 مزدوجاكدز )البلدية(27589Mالعلوي مولي عبد الله

105/09/03إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 149 مزدوجالرشيدية )البلدية(20622Pالعمراوي سفيان

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان

الشق

206/09/17 35 إلتحاق بالزوجةالقندر فيصل 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

902/09/21إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجفزواطة13436Dاللود ليلى

502/09/21إقليم: زاكورةم.م البليدةإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجكتاوة13347Gالمسعودي محماد
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكةإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجسروا13095Hالناصري خالد

مدرسة أحمد شوقي إقليم: زاكورةم.م اولد الحاج

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/98 175 طنجة المدينة 15145Lالناصري فاضل

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/20إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 14 أيت سدرات السهل 12838Dالنحكامي نزهة

الشرقية

مزدوج

602/09/20إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 مزدوجبوزروال13451Vالهام الزغداني

104/09/18عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: زاكورةم.م تمتيك 29 إلتحاق بالزوجالهام ايت الحاج علي 01246D سيدي بوقنادل

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 38 مزدوجبني زولي13420Lالهللي سعيد

206/09/17إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تمكروت 39 مزدوجتامكروت13446Pالوقاسي عمر

503/02/17إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 53 مزدوجارفود )البلدية(09378Tاليماني فايزة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: زاكورةم.م اولد عمر

باها

202/09/20 11 إلتحاق بالزوجامال البشرا 27092Xمزدوجأيت عميرة

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م تنكامت 25 مزدوجبني زولي13423Pامال البلعيدي

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 15 إلتحاق بالزوجامال خلوقي 13734Cمزدوجراس العين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أخلوف 28 مزدوجتينزولين13458Cامان المساعدي

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م تغبالت 28 مزدوجتامزموت13296Bامباركة أيت مداني يوسف

506/09/17إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 33 مزدوجالروحا13475Wامجاهد جواد

103/02/17إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 39 إلتحاق بالزوجامل حضار 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 45 مزدوجتازارين13404Uانس جزولي

106/09/00إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م الواحة 131 مزدوجترناتة27537Fاهرور يمان
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 32 إلتحاق بالزوجاوالطاغي حنان 12815D أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

106/09/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةمدرسة القدس 34 إلتحاق بالزوجةايت اشو زايد 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

1004/09/18إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 28 مزدوجافرا13315Xايت باقدير عبد المجيد

102/09/20إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م سيت 24 مزدوجتينزولين13458Cايت سعدان رشيد

مدرسة مولي المكي إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

العلوي

403/02/17عمالة: سل 31 إلتحاق بالزوجايت عبو أسماء 01153C باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: زاكورةم.م أيت خلفون 21 إلتحاق بالزوجايت عطا   زهراء 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 28 مزدوجتينزولين13458Cايت علي اولحسن ربيعة

216/09/99إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 181 أقدمية 16 سنةايت علي عبد اللطيف 03740Pمزدوجاغواطيم

106/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م تدسي 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eايمان  بوتدغارت

103/02/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 40 إلتحاق بالزوجةايوب العلوي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تغبالت 38 مزدوجبني زولي13420Lايوب الفطري

304/09/18إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: زاكورةم.م المرابطين 25 مزدوجبني ام سجلماسة09545Zايوب بنرزاق

116/09/98إقليم: زاكورةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 189 مزدوجاكدز )البلدية(27589Mباحدو عرفة

804/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 38 مزدوجبومية24466Tبشار أحمد

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م تغبالت

المركزية

202/09/20إقليم: زاكورة 14 مزدوجترناتة19373Gبشرى الطالبي

206/09/17إقليم: ميدلتبودراعإقليم: زاكورةم.م تنكامت 35 مزدوجأيت عياش11862Tبشرى العلمي

206/09/17إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م تميضرت 45 مزدوجاكدز )البلدية(20125Zبشرى ايت سي عل
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: زاكورةم.م أخلوف 45 مزدوجعرب صباح زيز09513Pبنعيسي حنان

106/09/17إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: زاكورةم.م أخلوف 45 مزدوجعرب صباح زيز09512Nبنعيسي فاطمة

102/09/21إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجكتاوة13339Yبوبكر علي

203/09/13إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 69 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vبوحدو الحسين

105/09/11إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: زاكورةم.م ثلث 59 إلتحاق بالزوجةبوخبز سمير 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

101/01/12إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م أمراد 89 مزدوجتازارين13404Uبوستة  م

604/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 19 مزدوجبني زولي13426Tبوشرى الميموني

م.م أيت أوزين-ف. 

تافصاط

602/09/20إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورة 24 مزدوجافرا13315Xبوعنكة م

104/09/18إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م ألمو 23 مزدوجالسفلت09558Nبوقراب سعيد

1002/09/14إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: زاكورةم.م أسرير 48 مزدوجسيدي عبد ا غيات03332Wبولحياوي حميد

501/01/10إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم. أمزرو 72 مزدوجزاكورة )البلدية(12772Gبونار زكية

306/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م بني خليل 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eبيل يوسف

502/09/14إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 54 مزدوجفركلة السفلى09697Pتورى سعيد

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أزغارإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 25 مزدوجتاكونيت13337Wتوفيق الفداني

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

504/09/18إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورة 29 مزدوجتامكروت13440Hجمي اسماعيل

304/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م ألمو 13 مزدوجتامكروت13448Sجواد اوالطاغي

604/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أخلوف 28 مزدوجتينزولين13458Cحبيبة بسلم
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م ثلث 24 إلتحاق بالزوجحبيبة بعلي 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/12إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م اغلل 75 إلتحاق بالزوجحبيبي خديجة 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م المرجة 28 مزدوجبني زولي13428Vحسن بيري

302/09/20إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 14 مزدوجبني زولي13428Vحسناء مطير

المدرسة البتدائية معركة إقليم: زاكورةم.م بني زولي

وادي الصفا

204/09/18إقليم: العيون 23 إلتحاق بالزوجحسناء وبدة 24873K)مزدوجالعيون )البلدية

324/01/08إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م بني زولي 107 مزدوجزاكورة )البلدية(12774Jحسنى بلفقيه

102/09/21إقليم: زاكورةم.م البليدةإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 مزدوجكتاوة13347Gحسو مبارك

302/09/21إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجتافتشنا13417Hحسو م

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م الزاوية 35 مزدوجتامكروت13446Pحفيظة الزاكوري

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: زاكورةم.م الزاوية

ادريس

206/09/17إقليم: الحوز 29 إلتحاق بالزوجحليمة الزيتوني 03239Vمزدوجأوريكة

401/01/10إقليم: الحوزابن الونانإقليم: زاكورةم. حي مولي رشيد 69 إلتحاق بالزوجحمداوي عتيقة 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

704/09/19إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 15 مزدوجبني زولي13428Vحمزة السباعي

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م تمسل 45 مزدوجتانسيفت13280Jحمزة بوحميد

1002/09/20إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 مزدوجفزواطة13431Yحمزة لغفيري

202/09/20إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 مزدوجبني زولي13426Tحميد الفزني

م.م أيت أوزين-ف. 

تافصاط

204/09/18إقليم: الرشيديةم.م افغإقليم: زاكورة 38 مزدوجاغبالو انكردوس09652Rحورية بعزى

202/09/20إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 مزدوجتازارين13397Lحياة العريبي
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102/09/20إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 مزدوجامي نولون13253Eخالد الواحدي

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م أمييرد

المركزية

102/09/20إقليم: زاكورة 14 مزدوجترناتة19373Gخالد وبدة

م.م أيت أوزين-ف. إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم

تافصاط

104/09/18إقليم: زاكورة 22 إلتحاق بالزوجخدوج عزيز 19384Uمزدوجأيت ولل

402/09/10إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم. أمزرو 68 مزدوجزاكورة )البلدية(12772Gخديجة براحة

906/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م بني خليل 45 مزدوجزاكورة )البلدية(20699Yخديجة لبيهي

103/02/17إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م اوزدين 43 مزدوجافلندرا13264Sخديجة مسعودي

106/09/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 32 إلتحاق بالزوجخديجة موساوي 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/21إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 مزدوجكتاوة13339Yداود البونسريفي

903/02/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م أزلك 53 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eدعاء بوتدغارت

204/09/18إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م تنفو 38 مزدوجترناتة13482Dراضية الغازي

206/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 27 إلتحاق بالزوجراضية بمادي 13488Kمزدوجترناتة

102/09/20إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 12 إلتحاق بالزوجرباب لغفيري 13420Lمزدوجبني زولي

103/02/17إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: زاكورةم.م بني زولي 45 إلتحاق بالزوجةرشيد أيت عزيز 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 42 مزدوجافلندرا13264Sرشيد دركة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 38 مزدوجتامكروت13439Gرشيدة الدويني

102/09/16إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م الواحة 44 إلتحاق بالزوجرشيدة ايت أفليان 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eرضوان احضان
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

704/09/19إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورة 15 مزدوجبوزروال13451Vرضوان بوتدغارت

102/09/21إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م أمييرد 9 إلتحاق بالزوجرقية العبدلوي 13476Xمزدوجالروحا

202/09/10إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم. الزيتونة 62 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vرياض نصيف

502/09/21إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجحصيا22627Uزكريا اوطوف

104/09/19إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م تنومريت 21 مزدوجالروحا13478Zزكريا مستعيد

302/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mزهرة بوركعة

202/09/20إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 15 إلتحاق بالزوجزهرة لعناية 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/21إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 إلتحاق بالزوجزينب أيت السي 13295Aمزدوجتامزموت

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

806/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورة 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eزينب الدحاني

202/09/21إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 10 إلتحاق بالزوجزينب الزوين 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: زاكورةم.م البليدة

تيسلتين

206/09/17إقليم: العيون 35 إلتحاق بالزوجزينب بنهدي 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

806/09/17إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تنكامت 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12773Hزينب سرتي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م تنفو 28 مزدوجتامكروت13443Lزينب ضاهر

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م تنكامت 28 مزدوجترناتة13483Eسارة البكري

م.م أيت أوزين-ف. 

تافصاط

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اكرض نوادوزإقليم: زاكورة 21 مزدوجاغرم نوكدال13056Rسارة الفللي

504/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 28 مزدوجبني زولي13420Lسالم  فتاح

102/09/21إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 مزدوجفزواطة13431Yسامية الحواصي
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا

المرابطين

106/09/17إقليم: العيون 35 إلتحاق بالزوجسعاد بوسنين 06437W)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/20إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 24 مزدوجتينزولين13458Cسعاد زغوت

105/09/03إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م أزغار 147 مزدوجترناتة27537Fسعاد مسرور

802/09/20إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 مزدوجتلوات13016Xسعيد أبعسين

102/09/20إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م أمييرد 24 مزدوجتغبالت13383Wسعيد ازكاغ

706/09/17إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: زاكورةم.م تنفو 36 إلتحاق بالزوجةسعيد البونسريفي 17567Uمزدوجأهل الرمل

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورة 22 مزدوجبني زولي13423Pسعيد القسيوي

104/09/19إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م تنفو 15 إلتحاق بالزوجةسعيد بوضاض 13488Kمزدوجترناتة

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م اغلل 28 مزدوجتامكروت13443Lسعيد لبيهي

204/09/18إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م اغلل 38 مزدوجالروحا13475Wسفيان لعكيدي

604/09/18إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م تغبالت 38 مزدوجترناتة13482Dسفيان لكصيبي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 28 مزدوجترناتة13483Eسلمى عبد اللوي

704/09/19إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م أخلوف 18 مزدوجبني زولي13428Vسليمان الفاضلي

عمالة: الصخيرات اولد سلمةإقليم: زاكورةم.م أمراد

 - تمارة

406/09/17 35 إلتحاق بالزوجسمبة دريسي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م الزركان 30 إلتحاق بالزوجسمية ارحال 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/21إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 إلتحاق بالزوجةسمير  فلحي 13295Aمزدوجتامزموت

604/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اغلل 28 مزدوجبني زولي13420Lسناء أعراب
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

706/09/17إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م الفكارة 35 مزدوجافلندرا13272Aسهام اسكور

عمالة مقاطعات ابن حزم بناتإقليم: زاكورةم.م اغلل

الدار البيضاء أنفا

113/02/17 43 إلتحاق بالزوجسهام بوغلول 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

104/09/18إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: زاكورةم.م نصراط 28 إلتحاق بالزوجسهام لكسابي 22627Uمزدوجحصيا

102/09/21إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 مزدوجتافتشنا13417Hسهيل لغليد

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: زاكورةم.م بني علي

الوليد

104/09/18إقليم: العيون 28 إلتحاق بالزوجسومية بلوناس 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

302/09/21إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 7 إلتحاق بالزوجشخمون نادية 13482Dمزدوجترناتة

116/09/94إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: زاكورةم.م أسرير 183 مزدوجكلميم )البلدية(10540Fشعيب لحسن

505/09/07عمالة: الميةمدرسة المام البخاريإقليم: زاكورةم. تنسيطة 82 مزدوجبني يخلف27732Tشوقى سعدية

502/09/09إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م بوخلل 101 مزدوجزاكورة )البلدية(12774Jصالح المتنبه

106/09/17عمالة: الميةالحجبةإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 35 إلتحاق بالزوجصباح  خلوقي 07831Lمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م أزلك 25 إلتحاق بالزوجةصلح الدين اسومري 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: زاكورةم.م اوزدين 32 مزدوجبني ام سجلماسة09541Vطارق الشهبي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 مزدوجتينزولين13465Kطه أيت علي عل

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورة   م.م بوازار

المركزية

402/09/20إقليم: زاكورة 14 مزدوجترناتة19373Gعائشة أيت سعدان

804/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 38 مزدوجترناتة13483Eعائشة عبد اللوي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 38 مزدوجتامكروت13439Gعائشة لحميد

502/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 مزدوجتامكروت13448Sعابدين الخوماني
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م اسمارة 28 إلتحاق بالزوجةعبد الباسط بحدو 13318Aمزدوجافرا

802/09/21إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجتلوات13025Gعبد الحق بيوس

404/09/19إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 31 مزدوجتامكروت13443Lعبد الحق لحميد

104/09/19إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: زاكورةم.م المرابطين 15 مزدوجتازارين13406Wعبد الرحمان بوزيت

602/09/21إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجانقوب13353Nعبد الرحيم المنصوري

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م اسمارة

المركزية

202/09/20إقليم: زاكورة 14 مزدوجترناتة19373Gعبد الرحيم قادر

306/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م بني علي 32 مزدوجتامكروت13448Sعبد الرزاق البوني

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 مزدوجأيت بوداود13390Dعبد الرزاق بن يحي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م النقوب 38 مزدوجافرا13318Aعبد السلم ايت عبو

104/09/19إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م تنفو 18 إلتحاق بالزوجةعبد الصمد الحميدي 13458Cمزدوجتينزولين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م ثلث 39 نعمعبد العالي شفيقي 13273Bمزدوجمزكيطة

302/09/21إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: زاكورةم.م الفكارة 7 مزدوجغسات13228Cعبد العزيز اتوايا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م الزركان 45 مزدوجالروحا13476Xعبد العزيز الطرش

104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: زاكورةم.م أخلوف 32 مزدوجاغرم نوكدال13037Vعبد العزيز النصار

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةإقليم: زاكورةم. أمزرو

وتنان

103/09/13 56 نعمعبد العزيز بن دوش 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

104/09/12إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تسركات 52 مزدوجاكدز )البلدية(12784Vعبد العزيز لهنيتي

402/09/20إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 مزدوجالروحا13478Zعبد الغني باقاس
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 42 مزدوجمزكيطة13276Eعبد القادر عطا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 42 مزدوجتانسيفت13280Jعبد اللطيف باكبير

302/09/20إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 مزدوجافرا13315Xعبد ا أيت منزار

101/01/02إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 155 مزدوجورزازات )البلدية(12762Wعبد ا الراشدي

104/09/19إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنومريت 21 مزدوجبني زولي13420Lعبد ا ايت بها

202/09/20إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 24 مزدوجبني زولي13420Lعبد الهادي سوالم

304/09/19إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اسمارة 21 مزدوجبني زولي13420Lعبدالرحيم الزغداني

المدرسة الجماعاتية إقليم: زاكورةم.م تانسيفت

غسات

513/02/17إقليم: ورزازات 28 إلتحاق بالزوجةعبدا آيت الكبير 26917Gمزدوجغسات

202/09/10إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م أزلك 97 مزدوجزاكورة )البلدية(12769Dعزيزة بوستة

706/09/17إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م الفكارة 35 مزدوجافلندرا13272Aعزيزة حجي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م ألمو 45 مزدوجتغبالت13385Yعلوان ام

502/09/21إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجتازارين13410Aعلي الثوامي

604/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 15 مزدوجبوزروال13452Wعلي الهكيوي

204/09/19إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م المرجة 21 مزدوجالروحا13478Zعلي معرير

602/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 مزدوجبوزروال13452Wعلي وعدو

204/09/18إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 22 مزدوجتازارين13410Aعمر الثوامي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م لوكمان 24 مزدوجبني زولي13423Pعمر الوادي

736



المؤسسة الصلية
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م بني علي 7 مزدوجبوزروال13452Wعمر والعريف

106/09/17إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م تميضرت 45 مزدوجاكدز )البلدية(20125Zعياد الركراكي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 14 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mغزلن العلوي

106/09/17إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تمكروت 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12773Hغيتة تعزيط

602/09/20إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 11 مزدوجبوزروال13451Vفؤاد هرموش

206/09/01إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 177 أقدمية 16 سنةفائز نزهة 03740Pمزدوجاغواطيم

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: زاكورةم.م بني زولي

الفنيدق

104/09/18 30 إلتحاق بالزوجفاطمة أمزداو 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

404/09/12عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: زاكورةم.م تمزموط 41 إلتحاق بالزوجفاطمة البرقاوي 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م تنفو 38 مزدوجترناتة13483Eفاطمة الزهراء تنوت

202/09/20إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 24 مزدوجالروحا13478Zفاطمة العداوي

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م أمييرد

المركزية

202/09/21إقليم: زاكورة 7 مزدوجترناتة19373Gفاطمة العمودي

202/09/21إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: زاكورةم.م تنومريت 17 مزدوجتوندوت13213Lفاطمة المتوكل

102/09/20إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 إلتحاق بالزوجفاطمة جللي 13459Dمزدوجتينزولين

104/09/18إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م اغلل 28 إلتحاق بالزوجفاطمة فاكروتي 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 35 إلتحاق بالزوجفتيحة  أبهاوي 13296Bمزدوجتامزموت

مجموعة مدارس النور إقليم: زاكورةم.م بني علي

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجفتيحة الحمزاوي 02811Eمزدوجالويدان

102/09/21إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 مزدوجأولد يحيى لكراير13307Nفتيحة الدحاني
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت بوداود13388Bفتيحة المرغدي

306/09/17إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 45 مزدوجفركلة السفلى09702Vفتيحة مديني

302/09/20إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 مزدوجبوزروال13451Vفدوى البكري

302/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م أخلوف 21 مزدوجتينزولين13465Kفرح العلوي

مجموعة مدارس اولد إقليم: زاكورةم.م تميضرت

بنرحمون المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 36 إلتحاق بالزوجفريدة بختار 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

406/09/17إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: زاكورةم.م العروميات 33 إلتحاق بالزوجقاسي شريهان 13174Uمزدوجادلسان

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 19 مزدوجتامكروت13448Sقويدر خالد

804/09/12إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: زاكورةم.م ثلث 52 إلتحاق بالزوجكريمة البشري 13171Rمزدوجادلسان

المدرسة البتدائية المختار إقليم: زاكورةم.م تدسي

السوسي

116/09/92إقليم: العيون 61 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fكمير م

802/09/21إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجبني زولي13426Tكوتر اوزيد

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 مزدوجبني زولي13428Vلحسن أوخبو

102/09/20إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 11 مزدوجفزواطة13431Yلحسن بعل

502/09/21إقليم: زاكورةم.م نصراطإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجتاكونيت13335Uلحسن بوعدان

602/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجبوزروال13452Wلشقر كمال

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 38 مزدوجتينزولين13458Cلطيفة الجوهري

406/09/17إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م ثلث 45 مزدوجاكدز )البلدية(20125Zلطيفة بواحي

106/09/00إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م الواحة 153 مزدوجزاكورة )البلدية(12772Gلعروسي مريم
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102/09/21إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجكتاوة13340Zليلى الساخي

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

604/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورة 19 مزدوجتينزولين13465Kليلى اللود

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ثلث الملإقليم: زاكورةم.م البليدة 28 إلتحاق بالزوجمباركة وبدة 20124Yمزدوجتاكونيت

902/09/20إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م ألمو 11 مزدوجبني زولي13426Tمحسن البلعيدي

604/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت خلفونإقليم: زاكورةم.م النقوب 35 مزدوجافرا13314Wم  كمالي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 38 مزدوجبني زولي13420Lم أمها

102/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 مزدوجبوزروال13452Wم اباخيا

102/09/20إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 مزدوجتغبالت13385Yم ابهرا

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 25 مزدوجتامكروت13448Sم النصاري

م.م الفايجة  لمغادر 

المركزية

 مدرسة عبد ا إبراهيم إقليم: زاكورة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 18 إلتحاق بالزوجةم البريق 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

502/09/21إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجبوزروال13452Wم الخلوقي

1006/09/17إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 35 مزدوجافرا13318Aم السالمي

102/09/20إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 مزدوجبني زولي13428Vم العبدولي

504/09/19إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 21 نعمم الناصري 13276Eمزدوجمزكيطة

902/09/20إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 مزدوجبني زولي13426Tم ايت احمدو

304/09/19إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 25 مزدوجتامكروت13440Hم ايت الصالح

104/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 38 مزدوجافلندرا13272Aم ايت عيسى
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202/03/17إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 30 مزدوجامرزكان12996Aم ايت وعقا

304/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م بني زولي 35 مزدوجبني زولي13428Vم بحفيظ

102/09/20إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م تنفو 24 مزدوجتينزولين13458Cم بن بوعريب

102/09/20إقليم: زاكورة   م.م بوازارإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 14 مزدوجابليدة13466Lم بن حميد

104/09/18إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م تغبالت 28 مزدوجتازارين13404Uم حمداني

204/09/19إقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوسإقليم: زاكورةم.م المرجة 21 مزدوجتينزولين13462Gم سالم عزيزي

102/09/21إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجأيت بوداود13390Dم عبدوس

1002/09/21إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجفزواطة13436Dم عتيوي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م بني علي 39 مزدوجتامكروت13443Lم عزى

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 33 مزدوجأولد يحيى لكراير13311Tم مروان

102/09/21إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 مزدوجتغبالت13385Yم وعبي

106/09/17إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م تنكامت 38 إلتحاق بالزوجةم وهراء 27537Fمزدوجترناتة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: زاكورةم.م تنكامت 29 إلتحاق بالزوجمريم البويهي 14540Dمزدوجاولد الصغير

المدرسة البتدائية حمان إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

الفطواكي

306/09/17إقليم: العيون 26 إلتحاق بالزوجمريم الحمزاوي 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: زاكورةم.م اغلل 35 إلتحاق بالزوجمريم العباسي 08658Kمزدوجالغنادرة

203/02/17إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م بني زولي 44 إلتحاق بالزوجمريم يباحدو 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م أخلوف 19 مزدوجبوزروال13451Vمساعيدي جميلة
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606/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م بني خليل 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12770Eمصطفى اليماني

102/09/21إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 مزدوجتامكروت13448Sمصطفى بوشاقور

102/09/21إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 مزدوجبني زولي13426Tمعتصم الراقبي

104/09/19إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م الزركان 22 إلتحاق بالزوجمليكة أيت الحاج 13459Dمزدوجتينزولين

406/09/17إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 27 إلتحاق بالزوجمليكة غزالي 09398Pمزدوجفركلة العليا

302/09/21إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 مزدوجكتاوة13339Yمنصور اسماعيل

103/02/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 33 مزدوجتامزموت13295Aمنى بادو

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: زاكورةم.م الفكارة

ملول

106/09/17 36 إلتحاق بالزوجمونية العبدي 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

304/09/18إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 30 إلتحاق بالزوجمينة الحسيني 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

202/09/21إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م الواحة 9 إلتحاق بالزوجناجية الحاجي 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: زاكورةم.م بني زولي

المركزية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/18 22 إلتحاق بالزوجنجاة اللود 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

102/09/21إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 9 إلتحاق بالزوجنجاة امعطر 26177Cمزدوجبني تادجيت

مجموعة مدارس إقليم: زاكورةم.م البليدة

الصفصافة المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 28 إلتحاق بالزوجنجاة بولك 02615Sمزدوجأيت ايمور

103/02/17عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: زاكورةم.م أزلك 43 إلتحاق بالزوجنجية النصاري 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

702/09/20إقليم: زاكورةم.م بني عليإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 11 مزدوجفزواطة13435Cنزهة بود

402/09/21إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: زاكورةم.م تيمارغين 7 مزدوجسكورة أهل الوسط13187Hنصيرة عمروي

602/09/20إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 14 مزدوجأولد يحيى لكراير13306Mنعيمة بوستى
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 21 مزدوجالروحا13478Zنور الدين لعكيدي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م بني زولي 45 مزدوجتامكروت13439Gنورالدين بوشرويط

103/02/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 41 مزدوجايتزر11929Rهاجر ستة

806/09/17إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تمكروت 45 مزدوجزاكورة )البلدية(12773Hهدى الغنامي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 45 مزدوجتامكروت13439Gهشام الحمزاوي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 38 مزدوجافلندرا13268Wهشام ايت بن عيسى

204/09/19إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أخلوف 28 مزدوجتينزولين13458Cهشام لمقدم

409/12/11إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م بوخلل 93 مزدوجزاكورة )البلدية(12771Fوالغازي حسن

106/09/17إقليم: زاكورةمدرسة القدسإقليم: زاكورةم.م بوخلل 38 إلتحاق بالزوجوالغازي نعيمة 27537Fمزدوجترناتة

504/09/18إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م الزركان 28 مزدوجالروحا13475Wوداد بوتدغارت

204/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 مزدوجتينزولين13465Kوديع بركات

102/09/21إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م سيت 7 مزدوجفزواطة13436Dوعبيشة ياسين

702/11/17إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م بني خليل 45 مزدوجترناتة13482Dياسين اوشيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: زاكورةم.م تانسيخت

باها

102/09/16 53 مزدوجانشادن05235Pياسين رفقي

504/09/19إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 31 مزدوجتامكروت13446Pيحيى اخبو

806/09/17إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 32 مزدوجأيت ولل13375Mيدير ايت بها

المدرسة البتدائية أم إقليم: زاكورةم. أكدز

البنين

105/09/11إقليم: العيون 64 مزدوجالعيون )البلدية(06447Gيوسف الكرش
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 28 مزدوجتامكروت13448Sيوسف طالب موح

م.م الفايجة  لمغادر إقليم: زاكورةم.م أمييرد

المركزية

102/09/20إقليم: زاكورة 14 مزدوجترناتة19373Gيونس البرقاوي

1104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. سيدي بللإقليم: زاكورةم.م تكونيت 28 المازيغيةوسلسات13119Jاحمد ازروال

804/09/19إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 المازيغيةتازارين13404Uاسماعيل مسعود

104/09/18إقليم: تنغيرم.م الوردةإقليم: زاكورةم.م تمكروت 28 المازيغيةقلعة مكونة )البلدية(12806Uايت تهرى يشو

102/09/20إقليم: تنغيرم.ابن سيناإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 14 المازيغيةتنغير )البلدية(25886Lبن المداني الحسين

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: زاكورةم. أمزرو 12 المازيغيةالنيف09473Wبوراس مراد

104/09/19إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 المازيغيةتنغير )البلدية(12778Nحسن ازروال

743



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

09

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

704/09/18 18 مزدوجتقي04957Mأحلم أوكار

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

504/09/19 31 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jابتسام حسناوي

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المجيد بن جلـونعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

417/09/90 193 مزدوجاكادير )البلدية(04821Pابراهيم اكرور

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض

وتنان

206/09/17 35 مزدوجتامري04986Uابراهيم عفيف

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

204/09/18 38 مزدوجتامري04986Uابوري خديجة

112/01/10إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض 75 مزدوجاركانة17458Aاتوكا ابراهيم

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنانم.واد سوس

وتنان

616/09/95 147 مزدوجاكادير )البلدية(04846Sاحمد ابو العباس

عمالة: أكادير  إدا م. المام مسلمعمالة: أكادير  إدا وتنانم,جابر بن حيان

وتنان

416/09/95 144 مزدوجاكادير )البلدية(28733Fاخوايري السعدية

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا م. عسو أوبسلمعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

516/09/96 159 مزدوجاكادير )البلدية(28729Bاسماء عبوي

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان

506/09/01 163 مزدوجاكادير )البلدية(04835Eالحراث سعاد

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

وتنان

116/09/99 133 مزدوجالدراركة04881Eالحسنية ابو الشواق

عمالة: أكادير  إدا م. مفتاح الساحلعمالة: أكادير  إدا وتنانم,حسان بن ثابت

وتنان

116/09/95 136 مزدوجاكادير )البلدية(28732Eالحسين اكزاز

227/01/17إقليم: القنيطرةالينابيععمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري 35 إلتحاق بالزوجالحيمر إلهام 10839F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

م.م سيدي أحمد الرامي- عمالة: أكادير  إدا وتنان

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1006/09/17 25 إلتحاق بالزوجالسعدية ابلقاسم 04853Zمزدوجأورير

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/21 17 مزدوجتقي04957Mالسعدية الصحراوي

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

باها

604/09/18 30 إلتحاق بالزوجالشاوي نادية 05163Lمزدوجسيدي بيبي

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: إنزكان ايت م ابن الروميعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

804/09/18 21 نعمإلتحاق بالزوجالصبرية خالقي 26360B)مزدوجالقليعة )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إبن عمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد المجيد بن جلـون

زيدون

116/09/91إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hالطاهر فهمي

م.م عبد ا بن ياسين-دو عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م مولي زيدان-اد بوعبا

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

728/01/17 27 مزدوجاضمين04931Jالعربي بن الطالب

116/09/99إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الســلم 54 نعمالعسري رشيد 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

116/09/98إقليم: زاكورةم. أمزروعمالة: أكادير  إدا وتنانم. ابن بطـوطـة 22 نعمالكبيري احمد 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

الحسني

106/09/17 20 إلتحاق بالزوجةالمهدي بليدا 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

702/09/15 39 مزدوجأيت عميرة20555Sالهام المساوي

104/09/02إقليم: تيزنيتم. لل مريمعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الطلـس تليــل 8 نعمإلتحاق بالزوجالهام الهللي 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. بوكافرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الطلس أيت المودن

وتنان

116/09/93 161 مزدوجاكادير )البلدية(28727Zالهكاك ابراهيم

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان

204/09/12 57 إلتحاق بالزوجةامضو م 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان

1002/09/21 8 إلتحاق بالزوجاميمة قاضة 26138Kمزدوجتامري

106/09/01إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الوحــدة 46 نعمإلتحاق بالزوجايت حماد نور الهدى 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

102/09/20 19 مزدوجتقي04947Bبخبرين مريم

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الدخيلةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة 20 نعمبراهيم البوزنداكي 17559Kمزدوجالدير

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

إقليم: شتوكة آيت م. الشروقعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

904/09/18 28 إلتحاق بالزوجبزيان حسناء 27812Eمزدوجسيدي بيبي

عمالة: طنجة - مدرسة الكندي البتدائيةعمالة: أكادير  إدا وتنانم. المطــار

أصيل

216/09/99 100 طنجة المدينة 26608Wبشرى قماش

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: تيزنيتم. 18 نونبرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الســلم 54 نعمبوتقرت احمد 16699A)مزدوجتزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سوق السبت-أوركا

وتنان

1001/01/17 33 إلتحاق بالزوجتيجني سعاد 27580Cمزدوجأورير
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

206/09/17 33 مزدوجتامري04986Uجعفر  علوي

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

904/09/19إقليم: طاطام/م تاكموتعمالة: أكادير  إدا وتنان 16 إلتحاق بالزوججليلي فاطمة 16010Bمزدوجتكموت

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

627/01/17 35 إلتحاق بالزوججميلة صولحي 04851Xمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.واد سوس

وتنان

106/09/00 135 مزدوجالدراركة04881Eحبيبة الحسناوي

عمالة: أكادير  إدا م. مفتاح الساحلعمالة: أكادير  إدا وتنانم,حسان بن ثابت

وتنان

516/09/91 138 مزدوجاكادير )البلدية(28732Eحسن أمهدي

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

806/09/17 22 إلتحاق بالزوجةحسن الريحاني 05139Kمزدوجواد الصفا

م.م الساقية عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

904/09/18 32 مزدوجاقصري18747Bحسن شرع

م.م المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنانم. أيت تامرـ تامري

أرازان

102/09/20إقليم: تارودانت 18 نعمحسناء  الطرياق 17766Kمزدوجارزان

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان

404/09/18 30 إلتحاق بالزوجحفيظة عدي 04876Zمزدوجالدراركة

المدرسة الجماعاتية سيدي 

بوسحاب

204/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءعمالة: أكادير  إدا وتنان 24 إلتحاق بالزوجحكيمة الديب 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

م.م سيدي سعيد 

أتنان-أزيــار

م.م هارون عمالة: أكادير  إدا وتنان

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

604/09/18 25 مزدوجاقصري04897Xحياة سكتان

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

1005/09/03 143 مزدوجالدراركة27583Fخديجة باركينو

المدرسة الجماعاتية 

تكزرين

م.م الشهيد الحسين بن عمالة: أكادير  إدا وتنان

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/19 10 نعمإلتحاق بالزوجخذيجة الدماني 04975Gمزدوجامسوان

116/09/99إقليم: تيزنيتم. الوفاءعمالة: أكادير  إدا وتنانم. المغـرب العربـي 54 نعمرشيد تامنت 16706H)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م تكاديرت 

ندوبل-تكاديـرت ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا م. المام مسلمعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

216/09/99 163 مزدوجاكادير )البلدية(28733Fرضوان زياني

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

427/01/17 41 إلتحاق بالزوجرقية بوساي 04878Bمزدوجالدراركة

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

316/09/99عمالة: الميةالشللعمالة: أكادير  إدا وتنان 65 مزدوجالشللت01740Rزهير تمودي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات علل الفاسيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م مولي زيدان-اد بوعبا

 - تمارة

127/01/17 40 إلتحاق بالزوجزينب العيادي 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

م.م هارون عمالة: أكادير  إدا وتنان

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/19 21 مزدوجاقصري04897Xزينب رعيش

عمالة: الصخيرات مدرسة دوار سي  قاسمعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

 - تمارة

206/09/17 26 إلتحاق بالزوجساير أميمة 27851X)مزدوجعين عتيق )البلدية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

بوسحاب

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

404/09/02 137 إلتحاق بالزوجسعاد بابيا 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدمعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م العباسيين-ازراراك

وتنان

316/09/96 171 مزدوجاكادير )البلدية(04808Aسعيد البراني

104/09/02إقليم: تارودانتم.م تدناسعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الطاهـر الفرانـي 54 مزدوجاساكي18113Mسعيد الحلو

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان

206/09/17 25 نعمسعيد مجوط 04988Wمزدوجتامري

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

904/09/12 51 مزدوجتامري04994Cسعيد موفانروا

1104/09/18إقليم: الحسيمةكلتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل 18 إلتحاق بالزوجسكينة العروة 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

إقليم: شتوكة آيت م المختار السوسيعمالة: أكادير  إدا وتنانم. المصامـــدة

باها

106/09/00 78 نعمسميرة أوريك 05117L)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البحتريعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الوحــدة

ملول

316/09/95 124 نعمسميرة العابدي 20605W)مزدوجانزكان )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

506/09/17 32 مزدوجاقصري19738Dصلح الدين الدريسي

عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان

930/01/17 28 إلتحاق بالزوجةعبد الجليل سابق 04851Xمزدوجأورير

م.م سيدي  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

404/09/18 28 مزدوجتامري04993Bعبد الواحد العروج

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م طارق بن زياد-لــوضـا

وتنان

106/09/17 20 مزدوجايموزار04914Rعبل حميشت

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

باها

404/09/18 38 مزدوجأيت عميرة25030Fعفاف زهار

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

م.م هارون عمالة: أكادير  إدا وتنان

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

704/09/19 21 مزدوجاقصري04897Xفاطمة الزهراء البرغيمي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسري - اسدرام

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

604/09/18 28 مزدوجاقصري04897Xفاطمة الزهراء عصاد

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تـــورار- تورار

وتنان

402/09/15 40 إلتحاق بالزوجفاطمة السعيدي 04876Zمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

باها

504/09/18 29 إلتحاق بالزوجفاطمة الكرماح 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م. اليرموكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان

106/09/01 161 مزدوجاكادير )البلدية(28726Yفاطمة لغزال

304/09/18إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م طارق بن زياد-لــوضـا 28 إلتحاق بالزوجفتيحة الفادي 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

المدرسة الجماعاتية عمالة: أكادير  إدا وتنان

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/17 20 نعملمسيلة اسية 27273Uمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تـــورار- تورار

وتنان

202/09/15 36 إلتحاق بالزوجلمياء الصقلي 04878Bمزدوجالدراركة

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم دار بـوبكـر

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

406/09/00 139 مزدوجاكادير )البلدية(04895Vليلى فخور

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تصدرتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس 20 إلتحاق بالزوجةم الطراش 17555Fمزدوجالدير

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد المـومـن بن علــي

وتنان

117/09/90 150 مزدوجاكادير )البلدية(04837Gم امي

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سوق السبت-أوركا

الفنيدق

804/09/12 38 مزدوجالفنيدق )البلدية(25745Hم بخريص

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

م.م سيدي ابراهيم او عمالة: أكادير  إدا وتنان

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

128/01/17 35 مزدوجاضمين04928Fم بنزكري

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان

904/09/19 11 مزدوجايموزار04925Cمساعد م

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تـــورار- تورار

وتنان

602/09/15 40 إلتحاق بالزوجمليكة العجاج 24203Gمزدوجالدراركة

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

904/09/18 28 إلتحاق بالزوجةموسديد خالد 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسري - اسدرام

وتنان

306/09/06 99 مزدوجتامري04994Cمينة   قاصد

عمالة: أكادير  إدا م. اليرموكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان

216/09/97 171 مزدوجاكادير )البلدية(28726Yمينة انوار
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

601/01/17 33 إلتحاق بالزوجنادية اتاعليت 24203Gمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية طارق عمالة: أكادير  إدا وتنانم.عبد ا الكرسيفـي

بن زياد

316/09/95إقليم: العيون 144 مزدوجالعيون )البلدية(06433Sنادية بولحفة

م.م سيدي أحمد الرامي- 

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا م. عسو أوبسلمعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

816/09/99 167 مزدوجاكادير )البلدية(28729Bنادية جعدان

م.م هارون عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

804/09/18 25 مزدوجاقصري04897Xنادية موجيب

130/01/17إقليم: النواصرم. م الباروديعمالة: أكادير  إدا وتنانم دار بـوبكـر 14 إلتحاق بالزوجنزيهة الزكدي 25544P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. مفتاح الساحلعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان

906/09/01 161 مزدوجاكادير )البلدية(28732Eنعيمة ديموح

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارعمالة: أكادير  إدا وتنانم,جابر بن حيان

وتنان

516/09/94 146 مزدوجاكادير )البلدية(04831Aنورالدين بوقنيطر

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبيعمالة: أكادير  إدا وتنان

مسيك

127/01/17 43 إلتحاق بالزوجهاجر إصولح 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عاشرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسري - اسدرام

الشق

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجهجر بوسوس 18122X)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان

804/09/18 28 مزدوجامسوان04981Nهدى باشتاكة

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

504/09/18 28 إلتحاق بالزوجهدى سوتصان 21813Jمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارعمالة: أكادير  إدا وتنانم. أسركيت

وتنان

316/09/97 146 مزدوجاكادير )البلدية(04831Aوداد سعودي

م.م المام عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

804/09/18 26 إلتحاق بالزوجوكريم مريم 04963Uمزدوجتاغزوت

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان

602/09/15 27 إلتحاق بالزوجةيونس الحلق 20257Tمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان

520/09/19 21 إلتحاق بالزوجةيونس عسودي 04994Cمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م. الشبالإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

باها

704/09/19 18 إلتحاق بالزوج      زائد   نادية 27802Uمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها

1002/09/15 31 مزدوجأيت ميلك05255Lإبراهيم أيت منصور
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول

216/09/95 171 مزدوجالقليعة )البلدية(27560Fإبراهيم هواوي

206/09/17عمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسولإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد 20 إلتحاق بالزوجأحقي الزهرة 20904W)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها

316/09/93 219 مزدوجبيوكرة )البلدية(20542Cأحمد أزميم

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها

506/09/01 163 مزدوجواد الصفا05120Pأحمد عبدالواسع

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

وتنان

516/09/93 53 إلتحاق بالزوجةأدوش الحسن 04874Xمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها

104/09/18 38 مزدوجأيت عميرة20555Sأسماء الخلفي

م.م هارون إقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1206/09/17 30 مزدوجاقصري04897Xأسوقي جميلة

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها

304/09/12 40 إلتحاق بالزوجةأشوور ابراهيم 05154Bمزدوجسيدي بيبي

902/09/14إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف 46 مزدوجلمهارة17799Wأقباب عمر

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

ملول

205/09/03 77 إلتحاق بالزوجةأكشار رشيد 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

باها

105/09/07 68 نعمأيت عبو مليكة 05129Zمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها

228/01/17 33 إلتحاق بالزوجابتسام   سعد 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها

806/09/17 14 إلتحاق بالزوجابتسام الزيتي 05139Kمزدوجواد الصفا

ملحقة م خربة سيدي 

الطيب

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باها

باها

304/09/12 22 نعمابراهيم  الخلط 05291Aمزدوجتسكدلت

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

وتنان

205/09/07 47 إلتحاق بالزوجةابراهيم ايت احساين 04878Bمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

ملول

406/09/17 25 إلتحاق بالزوجةابراهيم ايت لكرا 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي بيبيإقليم: شتوكة آيت باهام. الفداء

باها

116/09/92 162 مزدوجسيدي بيبي05153Aابراهيم بنداود
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها

205/09/11 45 مزدوجانشادن05124Uابراهيم خربوش

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

باها

902/09/10 47 مزدوجأيت عميرة05175Zابراي الحسين

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

باها

403/09/13 48 مزدوجامي مقورن05202Dابو الهادي م

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها

204/09/12 46 مزدوجانشادن05235Pاحمد العماري

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

وتنان

406/09/17 25 مزدوجتامري04998Gاحمد بدوش

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا بن الزبير

تافودارت

206/09/17إقليم: العيون 14 إلتحاق بالزوجاسماء شوقي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجاسماء وحمان 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.ج  اداوكنضيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها

106/09/17 25 مزدوجإدا وكنظيف05328Rالبشير بقف

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي

باها

104/09/12 40 مزدوجانشادن05123Tالحسن اخصاصي

118/12/91إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال 42 مزدوجالداخلة )البلدية(24929Wالحسن البشناوي

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول

1005/09/11 43 إلتحاق بالزوجةالحسن متوكل 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها

101/01/17 32 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jالحسين  سويحلي

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

باها

516/09/98 177 مزدوجبيوكرة )البلدية(05119Nالحسين اولحوس

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

وتنان

416/09/94 72 إلتحاق بالزوجةالحسين بوستا 04876Zمزدوجالدراركة

906/09/01إقليم: بنسليمانم/م اولد يوسف المركزيةإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال 28 مزدوجفضالت07732Dالحسين شفيق

م.م. الخضراء  ف. ايت 

بل

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باها

باها

904/09/02 38 إلتحاق بالزوجةالزاوي سعيد 05154Bمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

باها

105/09/11 46 مزدوجامي مقورن05202Dالزهرة كريو
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: شتوكة آيت باهام. الفداء

ملول

916/09/99 128 مزدوجانزكان )البلدية(05033Vالسعدية أصبان

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

باها

102/09/10 38 إلتحاق بالزوجةالشيخ عبد العزيز 05154Bمزدوجسيدي بيبي

603/09/13إقليم: تارودانتم.م الركادةإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف 38 إلتحاق بالزوجالعبدولي فاطمة 17717Gمزدوجافريجة

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

وتنان

706/09/01 51 إلتحاق بالزوجةالعسري م 04874Xمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها

1006/09/17 19 إلتحاق بالزوجةالكوكبي م 05140Lمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا ابن ياسين

وتنان

307/09/05 60 إلتحاق بالزوجالمجاطي فاطمة 04874Xمزدوجالدراركة

506/09/01إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح )م/ج( 37 مزدوجافلندرا13268Wالمدراوي حنان

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

ملول

1006/09/06 52 إلتحاق بالزوجالمن نادية 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي

ملول

716/09/97 122 إلتحاق بالزوجالهام احنينة 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

مجموعة مدارس أيت إقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

الشيخ المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 33 إلتحاق بالزوجةامام ابراهيم 02592Sمزدوجاكفاي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها

102/09/14 31 مزدوجأيت ميلك05251Gام اغلب

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها

606/09/01 65 مزدوجأيت عميرة05177Bامنطاخ هشام

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م الواحة

باها

702/09/20 14 إلتحاق بالزوجاميمة بوالفرى 05134Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

باها

203/09/13 39 إلتحاق بالزوجاوتكني بوشرى 05146Tمزدوجواد الصفا

606/09/17إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: شتوكة آيت باهام.م م بن براهيم الشيخ 25 إلتحاق بالزوجايت عمار رميسة 15958V)مزدوجاقا )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها

207/09/04 80 مزدوجواد الصفا26135Gبايت عبد ا

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

وتنان

416/09/96 67 إلتحاق بالزوجةبن الزاوية الركراكي 04874Xمزدوجالدراركة
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها

806/09/17 19 إلتحاق بالزوجةبوداد مصطفى 26135Gمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

وتنان

316/09/95 37 إلتحاق بالزوجبوشريف حفيضة 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

ملول

905/09/11 32 إلتحاق بالزوجةبوكان عبد ا 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

وتنان

312/11/12 53 إلتحاق بالزوجةبونيت إبراهيم 26998Vمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية صلح إقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

الدين اليوبي

604/09/12إقليم: العيون 50 مزدوجالعيون )البلدية(26039Cبيشلفن حسن

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

وتنان

307/09/05 60 إلتحاق بالزوجةتوفيق لحبايقي 04887Lمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

عياض

1003/09/13إقليم: طانطان 32 مزدوجطانطان )البلدية(15373Jجمعة أوبل

عمالة: إنزكان ايت م أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باهام. الفداء

ملول

716/09/98 144 الدشيرة الجهادية 05051Pجميلة عالول

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

باها

602/09/14 22 إلتحاق بالزوجةحسن اد حموش 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أربعاء أيت بوطيب

باها

102/09/09 51 إلتحاق بالزوجةحسن بشرى 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها

830/01/17 27 إلتحاق بالزوجحسناء أغشان 21201Uمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها

102/09/15 31 إلتحاق بالزوجحسناء ابوالجهد 05149Wمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  المستقبل

باها

105/09/07 55 مزدوجأيت عميرة05170Uحسناء الوظيف

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن نصيرإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول

316/09/99 155 مزدوجانزكان )البلدية(05031Tحسناء بورشيش

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول

306/09/00 64 إلتحاق بالزوجحفيظة انكمار 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجحفيظة بورك 25031Gمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

باها

805/09/11 42 إلتحاق بالزوجةحمان الحسين 05137Hمزدوجواد الصفا
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها

602/09/20 12 إلتحاق بالزوجحنان أقديم 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول

903/09/13 31 إلتحاق بالزوجحنان زبروك 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها

404/09/18 38 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jحنان عدي

228/01/17إقليم: تارودانتمدرسة أبو العباس السبتيإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا 39 إلتحاق بالزوجحوسين سلمى 27716Aمزدوجسيدي دحمان

106/09/00عمالة: مكناسصلح الدين اليوبيإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض 132 مزدوجمكناس )البلدية(04000Xحياة بوغت

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية )م/ج(

باها

406/09/17 20 إلتحاق بالزوجةخالد الحميد 26652Uمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

باها

904/09/12 22 إلتحاق بالزوجخديجة أوبا 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجخديجة أومحمود 05304Pمزدوجتسكدلت

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول

806/09/00 90 إلتحاق بالزوجخديجة الراوي 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م الواحة ف. أكلميم

باها

602/09/20 15 إلتحاق بالزوجخديجة اوبللوش 05129Zمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

باها

504/09/19 18 نعمخديجة فرحان 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إمزيلن

ملول

1003/09/13 44 إلتحاق بالزوجخديجة نحال 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجراضية بنطالب 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية )م/ج(

باها

201/01/17 28 إلتحاق بالزوجةرشيد اجرار 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. آمنة بنت وهب

ملول

404/09/02 68 نعمرشيد امكرود 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها

506/09/17 22 إلتحاق بالزوجةرشيد بنجدي 05163Lمزدوجسيدي بيبي

201/01/17عمالة: سلمدرسة الزوبير بن العوامإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض 22 إلتحاق بالزوجرشيدة اشومي 01160K باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م علل توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باها

باها

405/09/11 38 إلتحاق بالزوجرشيدة براتك 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها

206/09/01 132 إلتحاق بالزوجزكية الفركوس 05143Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

ملول

602/09/09 36 إلتحاق بالزوجةزيتان اسماعيل 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح )م/ج(

باها

505/09/08 56 إلتحاق بالزوجزينة مركيك 05211Nمزدوجماسة

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

وتنان

704/09/19 11 إلتحاق بالزوجسارة بويهات 04867Pمزدوجامسكروض

م.م التقدم  ف. بيزوران 

)م/ج(

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باها

باها

930/01/17 22 إلتحاق بالزوجسعاد الحميدي 05129Zمزدوجواد الصفا

م.م امنة بنت وهب- إقليم: شتوكة آيت باهام.م  أربعاء أيت بوطيب

تماعيـت أوفـل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

602/09/15 34 إلتحاق بالزوجسعاد جكور 04863Kمزدوجامسكروض

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول

1002/09/10 45 إلتحاق بالزوجسعيدة كديرة 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باهام.م الواحة

باها

1004/09/18 28 مزدوجتسكدلت05298Hسفيان أبو الحناء

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها

1004/09/18 38 مزدوجسيدي بو السحاب05190Rسكينة كايا

إقليم: شتوكة آيت م.ج  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

باها

428/01/17 40 مزدوجبلفاع05220Yسمللي  نجاة

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام المختار السوسي

ملول

105/09/11 42 نعمإلتحاق بالزوجسناء كريفي 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  المستقبل

باها

305/09/08 53 مزدوجأيت عميرة05174Yشريفة الوظيف

إقليم: شتوكة آيت م.ج  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها

204/09/19 16 إلتحاق بالزوجةصبري عبد العزيز 05220Yمزدوجبلفاع

116/09/97عمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاريإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم 130 مزدوجحسان )المقاطعة(01027Rصبي خالد

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: شتوكة آيت باهام. علل توعمال

وتنان

604/09/12 43 إلتحاق بالزوجعائشة الزرقي 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

ملول

616/09/99 69 إلتحاق بالزوجةعادل المة 05044G)مزدوجانزكان )البلدية
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ترتيب

الختيار
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بلتبادل
المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

وتنان

116/09/98 177 مزدوجاكادير )البلدية(23647Cعبد الرحيم عرابي

إقليم: شتوكة آيت م سيدي وسايإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها

116/09/97 171 مزدوجماسة05121Rعبد ا بوسالم

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها

204/09/18 22 إلتحاق بالزوجةعبد ا دكوس 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

باها

702/09/09 32 نعمعبد الناصر قريشي 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

م.م. الخضراء  ف. ايت 

بل

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: شتوكة آيت باها

وتنان

306/09/00 157 مزدوجاكادير )البلدية(04832Bعبد الواحد المستي

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام. الفداء

ملول

716/09/97 132 الدشيرة الجهادية 05056Vعبدالرحمان بوطرايح

)البلدية(

مزدوج

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد الماك السعدي 187 مزدوجتطوان )البلدية(25747Kعبدا   صبري

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها

804/09/18 28 مزدوجأيت وادريم05279Mعبدا سكراتي

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م وادي ماسة

باها

102/09/10 49 إلتحاق بالزوجةعزيز أسليخ 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م. حفصة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

وتنان

1006/09/00 122 مزدوجاكادير )البلدية(28728Aعزيز أومست

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

باها

116/09/95 177 مزدوجواد الصفا25903Eعلي إدكامومن

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها

205/09/11 46 مزدوجبلفاع05222Aعلي اليقين

104/09/12إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء 12 إلتحاق بالزوجةعماد تبرققايت 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

باها

716/09/99 126 مزدوجواد الصفا05129Zعمر امخاو

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

ملول

916/09/99 141 الدشيرة الجهادية 05057Wغزلن العسولي

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

باها

205/09/11 48 إلتحاق بالزوجةغفير عبد العزيز 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

ملول

706/09/01 122 إلتحاق بالزوجةفؤاد بناوي 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

756



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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تاريخ

التوظيف
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول

605/09/11 25 إلتحاق بالزوجفاضمة  بنماغا 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها

730/01/17 16 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شاطر 27578Aمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م. الشروقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها

604/09/18 28 إلتحاق بالزوجفاطمة بكار 27812Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها

406/09/01 112 إلتحاق بالزوجفاطمة توفيق 05120Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

باها

204/09/18 18 إلتحاق بالزوجفاطمة جربا 05122Sمزدوجبلفاع

ملحقة م خربة سيدي 

الطيب

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونإقليم: شتوكة آيت باها

ملول

202/09/10 54 إلتحاق بالزوجفاطمة داكوك 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة مقاطعات ساحة وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 20 إلتحاق بالزوجفاطمة درقاوي 01406C سيدي بليوط

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. علل توعمالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

باها

1006/09/17 35 مزدوجأيت عميرة05179Dفاطمة سيفر

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

بن ياسين

616/09/91إقليم: العيون 82 مزدوجالعيون )البلدية(06450Kفتحي مصطفى

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت  واكمار

وتنان

904/09/12 34 إلتحاق بالزوجفدوى بليغ 24203Gمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها

702/09/21 9 إلتحاق بالزوجكلتومة ابلعظيم 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها

405/09/08 52 مزدوجأيت عميرة25589Nكمنوز احمد

102/09/14إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب 24 مزدوجأيت سغروشن16343Nلوبنة أبلعيد

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تين علي اوعدي

باها

205/09/11 43 مزدوجانشادن05123Tم  الخليل

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

الفنيدق

116/09/96 161 مزدوجالمضيق )البلدية(05426Xم أيت سيدي يحيا

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها

206/09/17 30 مزدوجأيت ميلك05255Lم اخريزي

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها

406/09/06 41 إلتحاق بالزوجةم السيكي 05140Lمزدوجواد الصفا
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إقليم: شتوكة آيت م. الشبالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها

116/09/99 129 مزدوجبلفاع27802Uم بن حمو

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها

404/09/12 41 مزدوجأيت عميرة05174Yمريم بهي

م.م علل توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باها

باها

830/01/17 22 إلتحاق بالزوجمريم زغول 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها

704/09/19 16 إلتحاق بالزوجمريم سمللي 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

ملول

106/09/00 149 مزدوجأيت ملول )البلدية(27272Tمصطفى أيت همو

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

ملول

806/09/01 77 إلتحاق بالزوجةمصطفى ابل 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

باها

302/09/14 42 مزدوجأيت عميرة05174Yمصطفى ابو محند

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها

606/09/17 25 سيدي عبد ا 05315Bمصطفى المكرع

البوشواري

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

ملول

306/09/01 79 إلتحاق بالزوجةمصطفى الواثق 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها

404/09/18 28 مزدوجأيت وادريم05279Mمليكة أمايل

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيمية )م/ج(إقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها

1004/09/18 28 مزدوجأيت مزال05258Pمليكة سعدي

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها

105/09/11 55 إلتحاق بالزوجمهماوي نعيمة 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: الفقيه بن مركزية الكريفاتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

صالح

516/09/95 115 مزدوجكريفات07578Lمينة مدنبي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

باها

302/09/20 24 نعمنادية العسري 05134Eمزدوجواد الصفا

106/09/06إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي 39 إلتحاق بالزوجنادية موديد 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: شتوكة آيت باهام سيدي وساي

السوسي

116/09/96إقليم: العيون 104 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fناصر الشهب

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدا بن علي

ملول

316/09/99 171 الدشيرة الجهادية 26362Dناصري الحسن

)البلدية(

مزدوج
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106/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام. سيدي بيبي 94 إلتحاق بالزوجنجاة  كندوري 02487C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجنزهة اوتوف 05122Sمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها

402/09/20 14 إلتحاق بالزوجنعيمة بوفضيل 05129Zمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تين علي اوعدي

ملول

202/09/10 57 إلتحاق بالزوجنعيمة زربو 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

ملول

1005/09/03 93 إلتحاق بالزوجنورة أيت بونو 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م  أبي ذر الغفاري 

)م/ج(

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باها

باها

904/09/19 18 إلتحاق بالزوجنورة العرش 21203Wمزدوجأيت عميرة

م.م. الخضراء  ف. ايت إقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

بل

إقليم: شتوكة آيت 

باها

806/09/17 25 إلتحاق بالزوجنورة بيروك 26135Gمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

باها

102/09/15 8 إلتحاق بالزوجهجر بوعلي 05129Zمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

ملول

706/09/00 65 إلتحاق بالزوجهدى حداني 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

206/09/17عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة 19 إلتحاق بالزوجوردة بليد 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجيامنة العكير 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها

104/09/18 18 إلتحاق بالزوجيامنة المنع 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

باها

104/09/12 38 إلتحاق بالزوجةيوسف بوريش 05157Eمزدوجسيدي بيبي

ملحقة م خربة سيدي إقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

الطيب

إقليم: شتوكة آيت 

باها

730/01/17 32 نعميوسف بوفي 26650Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

باها

904/09/02 66 نعميونس رضوان 05120Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينعمالة: إنزكان ايت ملولم المغرب العربي

ملول

104/09/02 124 مزدوجانزكان )البلدية(05033Vإيدوش فاطمة

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيعمالة: إنزكان ايت ملولم ابن الرومي

ملول

216/09/99 66 نعمادريس مكدر 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرعمالة: إنزكان ايت ملول م.أمهايش

ملول

105/09/11 56 نعمالحسن أرغن 05057W الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول

701/01/17 21 نعمإلتحاق بالزوجةالحسن الجرموني 26721Uمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م الجيالعمالة: إنزكان ايت ملولم المل

ملول

1005/09/11 27 نعمإلتحاق بالزوجةالرامي اسماعيل 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م الركان مركزية 

الديابات

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامعمالة: إنزكان ايت ملول 21 نعمالصالحي مباركة 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99عمالة: سلمدرسة م الريحانيعمالة: إنزكان ايت ملولم المام البخاري 120 مزدوجتابريكت )المقاطعة(01166Sالعبيد حنان

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي حنيفة

ملول

105/09/03 96 نعمالمضطر مينة 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونعمالة: إنزكان ايت ملول م. دار بن الشيخ

ملول

605/09/03 54 إلتحاق بالزوجةامين عضيم 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي بكر الصديق

ملول

606/09/01 95 إلتحاق بالزوجانزيد ثريا 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضعمالة: إنزكان ايت ملولم المام البخاري

ملول

106/09/00 58 نعمبشما حفصة 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م/م الركان مركزية 

الديابات

عمالة: إنزكان ايت العندليبعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول

702/09/09 45 إلتحاق بالزوجةبعز عبد ا 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت العندليبعمالة: إنزكان ايت ملولم جابر بن  حيان

ملول

702/09/10 50 نعمبنعدي مليكة 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م علي بن أبي طالبعمالة: إنزكان ايت ملولم أبي ذر الغفاري

ملول

706/09/00 84 إلتحاق بالزوججميلة إدار 05038A)مزدوجانزكان )البلدية

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2عمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان

216/09/93 179 أقدمية 16 سنةحسن الكراوي 20606X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول

705/09/03 62 إلتحاق بالزوجحياة احنينة 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيعمالة: إنزكان ايت ملول م. دار بن الشيخ

ملول

716/09/99 147 مزدوجأيت ملول )البلدية(22702Aخاليد حجلي

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةعمالة: إنزكان ايت ملولم البحتري

وتنان

107/09/04 79 نعمإلتحاق بالزوجرجاء المهاجري 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- عمالة: إنزكان ايت ملولم الجيال

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1006/09/00 16 نعمرشيد  سنيد 04853Zمزدوجأورير
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عمالة: إنزكان ايت م 20 غشتعمالة: إنزكان ايت ملولم إبن الفارض

ملول

116/09/85 148 نعمزهرة المرافقي 05058X الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العرفانعمالة: إنزكان ايت ملولم وادي المخازن

ملول

116/09/99 106 مزدوجانزكان )البلدية(05036Yزهور أكتو

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمعمالة: إنزكان ايت ملولم الجيال

ملول

106/09/00 134 مزدوجالقليعة )البلدية(27167Dسعيد برماوي

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءعمالة: إنزكان ايت ملولم 20 غشت

ملول

116/09/97 122 نعمسهام نيفي 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إفران عمالة: إنزكان ايت ملولالعندليب

الطلس الصغير

104/09/02إقليم: كلميم 74 نعمصالحي عبد ا 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

م/م الليمون مركزية 

بوزوك

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2عمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان

216/09/97 173 أقدمية 16 سنةعائشة عزابي 20606X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغعمالة: إنزكان ايت ملولم الزدهار

ملول

606/09/01 66 إلتحاق بالزوجةعادل أزلحاض 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةعمالة: إنزكان ايت ملولم المل

ملول

416/09/94 139 الدشيرة الجهادية 05055Uعبد الرحمان حماني

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العرفانعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول

606/09/01 58 نعمعزا  خديجة 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةعمالة: إنزكان ايت ملولم الشهداء

وتنان

104/09/02 80 نعمعزيزة ادحجي 04848U)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العرفانعمالة: إنزكان ايت ملولم القدس

ملول

306/09/01 103 إلتحاق بالزوجفاطمة الحيسوني 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيعمالة: إنزكان ايت ملولمدرسة النبعات

ملول

1001/01/17 30 نعمفاطمة دركال 20153Eمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبعمالة: إنزكان ايت ملولم الوفاق

باها

904/09/19 11 نعمإلتحاق بالزوجفرح ادكاكا 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةعمالة: إنزكان ايت ملولم.المسيرة الخضراء

ملول

916/09/99 113 إلتحاق بالزوجفطومة العمراني 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البحتريعمالة: إنزكان ايت ملولالعندليب

ملول

816/09/99 130 مزدوجانزكان )البلدية(20605Wكرمي فاطمة

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةعمالة: إنزكان ايت ملولم المعتمد بن عباد

ملول

805/09/03 64 نعمكمال ببلغاش 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

1016/09/95إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنعمالة: إنزكان ايت ملولم الطاهر الفراني 40 مزدوجالداخلة )البلدية(25231Zم اخشخوش
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

202/09/14إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدعمالة: إنزكان ايت ملول 38 نعمم البريك 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانعمالة: إنزكان ايت ملولمدرسة النبعات

ملول

502/09/10 33 نعمإلتحاق بالزوجةم الوراري 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةعمالة: إنزكان ايت ملولم العرفان

ملول

105/09/08 48 نعممرزوقي  إيمان 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت  م.أمهايشعمالة: إنزكان ايت ملول م 18نونبر

ملول

117/09/84 96 نعممنصور بن مسعودة 22704Cمزدوجتمسية

م/م م الخنبوبي مركزية 

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول

406/09/01 79 إلتحاق بالزوجةمونير الوافر 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولعمالة: إنزكان ايت ملولم البساتين

ملول

116/09/97 118 إلتحاق بالزوجمينة أخميس 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتعمالة: إنزكان ايت ملولم الطاهر الفراني

ملول

216/09/98 44 نعمنجوى أفراراي 26721Uمزدوجتمسية

مدرسة علل بن عبد ا عمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/97 102 مزدوجاصيلة )البلدية(15208Eنجيمة الوفاوي

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول

206/09/00 128 مزدوجانزكان )البلدية(05047Kنيد بلعيد رشيدة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينعمالة: إنزكان ايت ملولم البساتين

ملول

101/01/17 26 المازيغيةتمسية26720Tرقية قاسي

602/09/20إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تجكالت 11 مزدوجالفيض17905L   كروم  جمال

802/09/21إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 17 مزدوجاوناين17835K أمينة  اتقيوات

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م تاويالت

باها

1004/09/19 21 سيدي عبد ا 05315B أيوب فرود

البوشواري

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: تارودانتم.م التقدم

ملول

305/09/08 86 إلتحاق بالزوج الغالية بوشايت 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 45 مزدوجزكموزن18087J خديجة ايت القاضي

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تناراشت

باها

902/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284T عبد ا بوليدام

106/09/17إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: تارودانتم.م تاويالت 36 إلتحاق بالزوجة عبدالكريم الحداوي 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/20 24 مزدوجاقصري04897X مريم اشاميط

116/09/95عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 183 مزدوجالمية )البلدية(01883Wأبلوح الهاشمي

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م المتنبي

باها

302/09/21 17 سيدي عبد ا 05316Cأبيدار عائشة

البوشواري

مزدوج

1001/01/10إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 62 إلتحاق بالزوجةأحمد هلل 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م ايت السايح

تالكجونت

706/09/17إقليم: تارودانت 39 مزدوجتالكجونت26938Eأزكي حسن

1002/09/15إقليم: تارودانتمدرسة أبو العباس السبتيإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 44 إلتحاق بالزوجأسماء  حويس 27716Aمزدوجسيدي دحمان

602/09/21إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 7 إلتحاق بالزوجأسماء أبوزرار 17892Xمزدوجادا وكماض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م الزلقة 26 إلتحاق بالزوجأسماء الرزوكي 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها

102/09/21 7 مزدوجتزي نتكوشت05321Hأسماء بورشاد

902/09/21إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م النوار 7 مزدوجتيسراس17920Cألمان فاضمة

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

الحسني

204/09/19 21 إلتحاق بالزوجإلهام بجا 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر 29 نعمإلياس الفاضلي 17614Vمزدوجلمهادي

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 21 سيدي عبد ا أو 17809Gآمنة بغوغ

سعيد

مزدوج

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م إفيد

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/20 24 مزدوجاقصري04897Xأمينة بوزياد

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها

1002/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tأمينة موسوي

904/09/19إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 21 مزدوجاركانة17458Aأنس دريوش

202/09/20إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 24 مزدوجسيدي احساين18051Vأنور لبريني
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

802/09/20إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م أسكاون 14 مزدوجسيدي واعزيز17869Xأيت الحميم سهام

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانت

باها

1002/09/21 17 مزدوجتزي نتكوشت05321Hإيمان باداج

402/09/21إقليم: تارودانتم.م إشكاجنإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 مزدوجتالمكانت17492Mأيوب نوقرة

عمالة: الصخيرات ادريس بنزكريإقليم: تارودانتم.م تايسة

 - تمارة

406/09/17 35 إلتحاق بالزوجابتسام اعروش 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

الشق

104/09/18 29 إلتحاق بالزوجابتسام اليعقوبي 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م تمرووت

ملول

706/09/17 37 إلتحاق بالزوجابتسام ايت الطالب 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بللإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

مولي رشيد

106/09/17 23 إلتحاق بالزوجابتسام ايت علي 01784N مولي رشيد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

أسايس

102/09/21إقليم: تارودانت 7 مزدوجاسايس18071Sابتسام شجرة

106/09/00إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م النهضة 133 مزدوجأيت ايعزة )البلدية(17280Gابراري سعيد

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: تارودانتم.م تازولت

وتنان

304/09/18 25 إلتحاق بالزوجةابراهيم البوزاري 04867Pمزدوجامسكروض

104/09/19إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م وامومن 21 مزدوجاوزيوة17927Kابراهيم رحو

 م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م كطيوة

الحارثي

806/09/17إقليم: تارودانت 38 إلتحاق بالزوجابلغ خديجة 17718Hمزدوجتزمورت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م الزهور 25 سيدي أحمد أو عبد 17736Cابو عزة الحسين

ا

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها

330/01/17 53 مزدوجأيت عميرة20555Sاحمد الضمير

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م الدارسة

باها

330/01/17 29 مزدوجأيت ميلك05255Lاحمد بوفوس

602/09/21إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 مزدوجايكيدي17963Zاد مالك فتيحة

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م البوصيري

باها

206/09/17 35 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jادالعسري احمد
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

704/09/19إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م الرشاد 21 مزدوجادا وكيلل17786Gادريس أيت بوجميعي

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان

116/09/95 179 مزدوجاكادير )البلدية(04826Vادريس الفلوي

902/09/20إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 21 مزدوجارزان17769Nادريسي عبد الجليل

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

وتنان

802/09/10 87 إلتحاق بالزوجارقيتي فاطمة 04874Xمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

ملول

406/09/17 35 إلتحاق بالزوجازريكو  إيمان 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

602/09/21إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجتيسراس17922Eاسفار م

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: تارودانتم.م الترمدي

وتنان

402/09/20 24 مزدوجتقي04947Bاسليماني سكينة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

الرياض

704/09/18إقليم: تارودانت 28 إلتحاق بالزوجاسماء اشبان 17731Xمزدوجتيوت

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي بيبيإقليم: تارودانتم.م اولد هماد

باها

102/09/14 49 إلتحاق بالزوجاسماء اشريقي 05153Aمزدوجسيدي بيبي

501/01/17إقليم: طاطام/م اكادير الهناءإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 43 إلتحاق بالزوجاسماء امال 15956T)مزدوجطاطا )البلدية

404/09/02إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: تارودانتم. ابن طفيل 84 مزدوجالداخلة )البلدية(21798Tاسماء بودجنان

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

704/09/19إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانت 18 سيدي أحمد أو عبد 17734Aاسماء طاقي

ا

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت مدرسة أنوالإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر

ملول

604/09/12 30 إلتحاق بالزوجاسماء كسوس 27560F)مزدوجالقليعة )البلدية

330/01/17إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 40 إلتحاق بالزوجاسماء نصر الدين 17701Pمزدوجسيدي دحمان

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م الوفاء

باها

602/09/15 38 مزدوجأيت عميرة25030Fاسماعيل بمحيل

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها

302/09/21 9 إلتحاق بالزوجةاسماعيل بني 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

وتنان

202/09/20 24 مزدوجاقصري19738Dاسنادر سلمى
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها

604/09/19 15 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dاشنيض عبد ا

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها

902/09/20 24 سيدي عبد ا 05308Uاعصمي مينة

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م البوصيري

باها

206/09/17 35 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jاقيش ياسين

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م م العالم

باها

104/09/12 55 مزدوجامي مقورن05193Uالبركي عبد ا

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان

505/09/03 90 إلتحاق بالزوجةالطراش ياسين 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

وتنان

902/09/21 7 مزدوجتدرارت04945Zاليسري عبد الكريم

عمالة: أكادير  إدا م. عسو أوبسلمإقليم: تارودانتم .م البورة

وتنان

704/09/02 161 مزدوجاكادير )البلدية(28729Bالباز لبنى

902/09/21إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م النوار 7 مزدوجتيسراس17920Cالبلد نزهة

عمالة مقاطعات م إقبالإقليم: تارودانتم.م القاديسية

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 25 إلتحاق بالزوجالبوجناب جليلة 01415M)مزدوجأنفا )المقاطعة

502/09/21إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجالفيض17902Hالبوغة سعيد

403/09/13إقليم: تارودانتمدرسة أبو العباس السبتيإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 47 إلتحاق بالزوجةالحا حي هشام 27716Aمزدوجسيدي دحمان

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها

106/09/17 39 مزدوجأيت عميرة05181Fالحبيب هامر

404/09/12إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية 57 نعمإلتحاق بالزوجةالحسن بل 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م سيروا

أسايس

102/09/20إقليم: تارودانت 11 مزدوجاسايس18071Sالحسن بوسعيد

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

باها

802/09/09 109 مزدوجواد الصفا25903Eالحسن حموش

604/09/02إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م بويحي 141 مزدوجأولد تايمة )البلدية(17272Yالحسين ايحيا

103/09/13عمالة: الميةالرازيإقليم: تارودانتم.م تاركت 62 مزدوجالشللت21255Cالحسين بكدوس
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م الواحةإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها

1102/09/21 7 مزدوجأو كنز05350Pالحسين بوكدي

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها

906/09/17 33 مزدوجتسكدلت05291Aالخروف حسناء

102/09/20إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 14 إلتحاق بالزوجالرميبق زهرة 17854Fمزدوجتافنكولت

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء

وتنان

416/09/93 146 مزدوجاكادير )البلدية(04886Kالزاكي م الحبيب

502/09/21إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 سيدي عبد ا أو 17808Fالزهرة  بنقدور

سعيد

مزدوج

م.م التقدم  ف. بيزوران إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

)م/ج(

إقليم: شتوكة آيت 

باها

606/09/17 35 مزدوجسيدي بو السحاب05192Tالزهرة لعبوس

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

ملول

605/09/07 30 إلتحاق بالزوجالزهرى شكر ا 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

302/09/21إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 مزدوجتابية17338Vالسايح م

1001/01/10إقليم: تارودانتمدرسة أبو العباس السبتيإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 76 إلتحاق بالزوجالسرادقي حنان 27716Aمزدوجسيدي دحمان

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانت

باها

602/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tالسعدية ابدرار

130/01/17إقليم: تارودانتم. اللوزإقليم: تارودانتم.م الموحدين 40 إلتحاق بالزوجالسعدية دحان 20776G)مزدوجأولوز )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها

202/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tالسعدية شراع

216/09/99إقليم: تارودانتم.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 169 مزدوجالكردان )البلدية(17278Eالسعيد تو

404/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 35 مزدوجبونرار17723Nالشاوي ياسين

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م أسكاون

باها

604/09/19 22 إلتحاق بالزوجالشرقاوي ليلى 05163Lمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي

باها

302/09/21 8 إلتحاق بالزوجالطالب حسناء 05134Eمزدوجواد الصفا

106/09/00إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 141 إلتحاق بالزوجالعثماني فاطمة 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

106/09/01إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانت 167 مزدوجأيت ايعزة )البلدية(17280Gالعربي البوغة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الموحدينإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 27 إلتحاق بالزوجالعريفي عواطف 17888Tمزدوجادا وكماض

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةإقليم: تارودانتم.م ابن عباد

وتنان

516/09/82 159 مزدوجاكادير )البلدية(04816Jالعلوي مولي الحسن

504/09/02إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 96 إلتحاق بالزوجةالفاريسي الحبيب 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م النوار

باها

504/09/19 31 مزدوجأيت ميلك05244Zالفطناصي فاطمة

502/09/20إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م الترمدي 14 مزدوجوالقاضي17429Uالكبا عبد الحليم

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان

206/09/00 173 مزدوجاكادير )البلدية(25040Sالكدالي مليكة

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

وتنان

602/09/20 24 مزدوجتامري04998Gالمازني سميرة

802/09/20إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م النوار 14 إلتحاق بالزوجالماسي عزيزة 17550Aمزدوجالدير

102/09/21إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 مزدوجتيسراس17917Zالمبروك أيوب

906/09/17إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 28 إلتحاق بالزوجةالمحب م 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م أضار

الطلس الصغير

106/09/17إقليم: تارودانت 23 مزدوجايماون17354Mالمحفوض  ايت اعبل

402/09/21إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجالفيض17905Lالمي مصطفى

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م الزيتون

باها

107/09/05 101 مزدوجواد الصفا05134Eالمصطاف علي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: تارودانتم.م النبعاث

باها

430/01/17 53 مزدوجانشادن05241Wالمصطفى التاكر

916/09/99إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 108 نعمالمصطفى ايت سي حماد 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

المدرسة البتدائية الحي إقليم: تارودانتم.م العويسات

الحجري

116/09/96إقليم: العيون 137 مزدوجالعيون )البلدية(06443Cالمصطفى بوكرين
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

وتنان

402/09/21 7 مزدوجايموزار04925Cالمللي حميد

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

302/09/20 24 مزدوجتامري27273Uالمنفلوطي هند

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: تارودانتم.م تنفاشت

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها

302/09/09 81 مزدوجأيت عميرة05181Fالهوتي فاطمة الزهراء

204/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 22 مزدوجبونرار17723Nالهيوم سعيد

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

باها

1002/09/21 7 مزدوجهللة05271Dالياس انص

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: تارودانتم.م التعاونيات 177 مزدوجالعرائش )البلدية(05705Aاليزيد الطويل

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

باها

706/09/17 45 مزدوجأيت عميرة25031Gاليوسفي مريم

المركب التربوي زرقطن إقليم: تارودانتم.م المهارة

)م/ج(

106/09/17إقليم: الحوز 24 إلتحاق بالزوجامزيلن الزهرة 26176Bمزدوجزرقطن

602/09/21إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 سيدي عبد ا أو 17809Gاميمة الحبشي

سعيد

مزدوج

702/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجالفيض17902Hاميمة مديوني

902/09/20إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 14 مزدوجتوغمرت18212Vامينة بوالعكيك

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 28 مزدوجاصادص17574Bاوتكماط م

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م توبقال

باها

1002/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tاوناين زينة

402/09/21إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاستإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجتيزي نتاست17831Fايت ابل عبد الكريم

502/09/21إقليم: تارودانتم.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 مزدوجتيزكزاوين18039Gايت ابهم ياسين

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

606/09/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانت 45 مزدوجسيدي واعزيز17865Tايت القايد لطيفة

103/09/13إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 39 إلتحاق بالزوجايت النمر سعاد 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م الفردوس

باها

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجايت صالح اسماء 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م. الرعايةإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

باها

702/09/10 42 إلتحاق بالزوجةايعشمي م 05120Pمزدوجواد الصفا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تدناسإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 23 مزدوجاساكي18113Mايمان الفريدي

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

باها

902/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05279Mايمان شكيري

602/09/20إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجاملو17379Pايمان كوماري

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها

604/09/18 38 مزدوجأيت عميرة20555Sايوب الشويرف

إقليم: شتوكة آيت م. الشروقإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها

704/09/18 25 إلتحاق بالزوجةايوب مهيرم 27812Eمزدوجسيدي بيبي

102/09/10إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 93 إلتحاق بالزوجةبابا امبارك 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1002/09/21إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 8 إلتحاق بالزوجباحي فاطمة الزهراء 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

902/09/21إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 مزدوجسيدي واعزيز17869Xبديعة  باصي

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م عبد المومن

وتنان

106/09/01 167 مزدوجأورير21813Jبديعة كرخي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 21 مزدوجزكموزن18087Jبرايك نعيمة

م.م امحند أبراهيم 

اليعقوبي

316/09/97إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تارودانت 173 مزدوجتطوان )البلدية(20406Eبرغابي لطيفة

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

باها

702/09/21 7 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cبركات الحسن

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

وتنان

702/09/20 24 مزدوجايموزار04920Xبشرى أبوزال

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

وتنان

302/09/21 7 مزدوجايموزار04914Rبضاج علي

إقليم: شتوكة آيت م.م الواحةإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها

1102/09/20 14 مزدوجأو كنز05350Pبلحسن الزهرة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/88إقليم: العرائشمدرسة الخوارزميإقليم: تارودانتم.م التعاونيات 205 مزدوجالعرائش )البلدية(24881Uبلعيد ايت وكريم

إقليم: شتوكة آيت م.ج ادريس بن زكريإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها

102/09/21 7 مزدوجتاركة نتوشكا27803Vبلهاضي كريم

416/09/99عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تارودانتم. تالوين القصبة 89 مزدوجمهاية03908Xبن المداني م

عمالة: أكادير  إدا م. المرينيينإقليم: تارودانتم.م البعارير

وتنان

116/09/92 213 مزدوجاكادير )البلدية(25590Pبنساسي عبد الكبير

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

ملول

1104/09/12 75 إلتحاق بالزوجبنصالح زينب 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

 م.م الشهيد إدريس 

الحارثي

116/09/98إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانت 163 مزدوجأيت ايعزة )البلدية(20775Fبهيجة بنهمو

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها

704/09/19 31 مزدوجأيت ميلك05255Lبهيجة تزرغى

م.ج المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

مركز أداي

302/09/20إقليم: تيزنيت 14 مزدوجاثنين أداي16901Vبوجمعة أبينو

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تارودانتم.م المتنبي

مركزية تنكطوف

302/09/21إقليم: تيزنيت 17 مزدوجاربعاء أيت أحمد16939Lبوختام فاطمة

 م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م الدارسة

الحارثي

706/09/17إقليم: تارودانت 36 إلتحاق بالزوجبودهير عزيزة 17718Hمزدوجتزمورت

101/01/10إقليم: تارودانتم. الحسن الداخلإقليم: تارودانتم.م واحليبا 79 إلتحاق بالزوجبوزيد حجو 21283H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

باها

502/09/21 17 سيدي عبد ا 05316Cبوسعيد نور الدين

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م سيروا

باها

602/09/21 9 إلتحاق بالزوجةبوعزة الخطوبي 05167Rمزدوجأيت عميرة

1006/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م توبقال 28 مزدوجالفيض17902Hبوقاسي طارق

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م المتنبي 17 مزدوجاوناين17835Kبيكنان حياة

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم .المنصور الدهبي

وتنان

1016/09/93 106 نعمإلتحاق بالزوجةتكوشت خالد 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 39 مزدوجسيدي واعزيز17858Kتوفل رضوان
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: تارودانتم.م تايسة 22 إلتحاق بالزوجثريا بو الرمان 13582M جماعة سحيم

)البلدية(

مزدوج

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م تازولت

وديرن

902/09/21إقليم: تيزنيت 17 مزدوجاربعاء أيت أحمد16940Mثورية موزون

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م المتنبي

باها

302/09/21 17 سيدي عبد ا 05308Uجكلوي مينة

البوشواري

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن حنبـلإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان

216/09/99 175 مزدوجاكادير )البلدية(04822Rجمال أيت امحند

406/09/06عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 70 إلتحاق بالزوجةجمال الد ين السليلي 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 مزدوجارزان17769Nجمال الدين العوفي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 45 مزدوجلمهارة17804Bجمال امزاور

عمالة: أكادير  إدا م. الطاهـر الفرانـيإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي

وتنان

306/09/01 159 مزدوجاكادير )البلدية(04834Dجمال بارا

706/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تاويالت 30 مزدوجبيكودين17471Pجمال سمارة

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م تميشا 35 مزدوجادا وكماض17892Xجمال منصور

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: تارودانتم.م أضار

وتنان

1006/09/17 35 إلتحاق بالزوججميلة  ارزي 04877Aمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. الشبالإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

باها

202/09/20 14 إلتحاق بالزوججميلة ابتاح 27802Uمزدوجبلفاع

 المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانت 31 سيدي أحمد أو عبد 17736Cجميلة ادرعي

ا

مزدوج

904/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 21 إلتحاق بالزوججميلة بورعم 06930Gمزدوجاكودي نلخير

104/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: تارودانتم.م سيروا 21 إلتحاق بالزوججميلة سكبة 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م انمر

أرازان

104/09/18إقليم: تارودانت 25 إلتحاق بالزوججهاد أوخرطا 17766Kمزدوجارزان

906/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 36 إلتحاق بالزوججهاد شنان 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر
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ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

 المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

م.ج المسيرة الخضراء إقليم: تارودانت

مركز أداي

502/09/21إقليم: تيزنيت 17 مزدوجاثنين أداي16901Vجهان حمسك

205/09/08إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.الصفاء 51 نعمإلتحاق بالزوجةجواد  اعبيسة 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

702/09/20إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تايسة 24 مزدوجأيت وافقا16893Lجيهان الدياري

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسإقليم: تارودانت

وتنان

130/01/17 43 إلتحاق بالزوجةحاتمي عبد الصمد 27580Cمزدوجأورير

502/09/14إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م العويسات 57 مزدوجالدير17555Fحافظ فيدا

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها

302/09/21 10 إلتحاق بالزوجحبيبة اد الهاشم 27092Xمزدوجأيت عميرة

102/09/21إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجايمولس17653Mحسن  بوزكا

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الفرابي

تالكجونت

304/09/18إقليم: تارودانت 32 مزدوجتالكجونت26938Eحسن أيت الطالب

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: تارودانتم.م الجولن

ملول

605/09/08 102 إلتحاق بالزوجةحسن اداسكو 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م القاديسية

تالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانت 39 مزدوجتالكجونت26938Eحسن البوزيدي

105/09/07إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 117 نعمحسن لهبوب 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

804/09/19 31 مزدوجاقصري04897Xحسناء أبوري

102/09/20إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكورإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجأيت عبد ا17332Nحسناء السبيد

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 35 مزدوجبيكودين17480Zحسناء المسراري

202/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: تارودانتم.م الدوساون 14 مزدوجسيدي بوعل17372Gحسناء المعلم

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: تارودانتم.م اليرموك

مركزية ادبوشني

404/09/18إقليم: سيدي افني 29 إلتحاق بالزوجحسناء المهوري 16836Zمزدوجمير لفت

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م الموحدين

باها

1002/09/16 46 مزدوجامي مقورن05193Uحسناء الهيللي
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الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تايسة 25 مزدوجاوزيوة17933Sحسناء بيبي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م أزكروز 35 مزدوجالفيض17900Fحسناء دغنو

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م تلمكانت

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

404/09/18 28 مزدوجتامري04993Bحفيظ أبو الخير

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/20 24 مزدوجتامري27273Uحفيظة السمللي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 23 نعمحفيظة ايت حدوش 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

702/09/20إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 24 مزدوجتيزغران16958Gحفيظة كربوض

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م تازولت

وتنان

602/09/20 24 مزدوجايموزار04920Xحكيمة اسعد ا

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها

506/09/17 39 مزدوجانشادن05123Tحكيمة انير

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/20 24 مزدوجتامري27273Uحليمة  اكدالي

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: تارودانتم.م بركن

وتنان

802/09/21 17 مزدوجتقي04947Bحليمة أقتيب

502/09/20إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 11 مزدوجاركانة17459Bحليمة كريدة

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر

باها

704/09/18 25 إلتحاق بالزوجحمادة لمية 05171Vمزدوجأيت عميرة

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 32 نعمحمزة الديبر 17799Wمزدوجلمهارة

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 25 سيدي أحمد أو عبد 17734Aحمزة امزيلن

ا

مزدوج

602/09/21إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م امالو 7 مزدوجتوغمرت18225Jحمى دنيا

502/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 14 مزدوجايكيدي17963Zحميد بدان

204/09/18إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 25 إلتحاق بالزوجحنان أيت الحسين 10882Cمزدوجمناصرة

774



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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804/09/19إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 مزدوجتيسراس17922Eحنان اجدري

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

وتنان

702/09/20 24 مزدوجتامري04998Gحنان الديب

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م أزكروز

باها

902/09/20 14 إلتحاق بالزوجحنان الشكوكي 25031Gمزدوجأيت عميرة

204/09/18إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م أدوز 29 إلتحاق بالزوجحنان الموين 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

404/09/19إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تفنوت 18 إلتحاق بالزوجحنان تحنين 17550Aمزدوجالدير

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها

602/09/20 24 سيدي عبد ا 05308Uحنان شريف

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها

702/09/21 17 مزدوجأو كنز05356Wحورية أوقضي

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: تارودانتم.أولد يحيى

وتنان

807/09/05 78 إلتحاق بالزوجةخالد القهوي 04881Eمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها

930/01/17 39 مزدوجأيت عميرة05174Yخالد المفضل

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م فلغوس 15 مزدوجايمولس17653Mخالد ايت اوفقير

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها

1002/09/20 14 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cخالد بلوش

404/09/19إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 31 مزدوجبيكودين17476Vخديجة أزموز

202/09/21إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 مزدوجتيسفان17417Fخديجة أنيسي

402/09/21إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م توبقال 7 مزدوجتوغمرت18225Jخديجة افخفمان

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م تكنزة

وتنان

302/09/20 24 مزدوجتامري04998Gخديجة البياض

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

530/01/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانت 39 مزدوجأيت مخلوف17662Xخديجة الحفياني

104/09/19إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م سيروا 21 إلتحاق بالزوجخديجة المناني 17797Uمزدوجتينزرت
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 مزدوجاوناين17840Rخديجة ايت الطالب

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 28 مزدوجاساكي18102Aخديجة ايت عبد المالك

702/09/20إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجتالكجونت17822Wخديجة ايت يحي

702/09/20إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م إكيسل 14 مزدوجالفيض17902Hخديجة بوشتى

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها

130/01/17 39 إلتحاق بالزوجخديجة تناني 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

باها

702/09/20 14 مزدوجتاركة نتوشكا05345Jخديجة كرامي

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

باها

202/09/21 17 مزدوجهللة05271Dخديجة كروان

902/09/20إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 11 مزدوجتالكجونت17822Wخديجة لمدن

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها

902/09/21 17 مزدوجأو كنز05356Wخديجة متوكيل

المدرسة الجماعاتية 

يعقوب المنصور

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: تارودانت

باها

306/09/16 30 إلتحاق بالزوجخولة اوزيو 26652Uمزدوجسيدي بيبي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م البوصيري 35 إلتحاق بالزوجدورتي فاطمة 17567Uمزدوجأهل الرمل

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها

902/09/20 24 سيدي عبد ا 05316Cرايس الزهراء

البوشواري

مزدوج

216/09/99إقليم: تارودانتم.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م النعيمة 179 مزدوجالكردان )البلدية(17278Eربيع الغوال

م.م امحند أبراهيم 

اليعقوبي

1007/09/05إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانت 113 إلتحاق بالزوجربيعة حافظ 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 مزدوجتافنكولت17854Fربيعة حباش

706/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 36 إلتحاق بالزوجرجا فراش 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها

402/09/21 17 مزدوجهللة05271Dرجاء صابر
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/19 21 مزدوجاقصري04897Xرشيد بشرى

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانتم.م وامومن

تيواضو

902/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16875Sرشيد بكار

202/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 مزدوجتيزكزاوين18041Jرشيد بن محمود

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

وتنان

802/09/15 28 إلتحاق بالزوجةرشيد فاقد 04867Pمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها

1004/09/19 31 مزدوجأيت ميلك05244Zرشيدة ابوزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م توبقال

باها

802/09/21 8 إلتحاق بالزوجرشيدة اكوش 05139Kمزدوجواد الصفا

906/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 43 مزدوجارزان17769Nرضوان ايت بها

1004/09/19إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م تناراشت 21 مزدوجتيكوكة17871Zرضى بن عمو

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول

باها

302/09/20 24 مزدوجأو كنز05356Wرقية أهمو داوود

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م تامسولت 20 مزدوجسيدي واعزيز17860Mرقية أيت بوزيد

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م أضار

ملول

601/01/17 43 إلتحاق بالزوجرقية بنجهد 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

702/09/21إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تازولت 7 مزدوجتيسراس17922Eزكرياء بقفاوي

706/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تسافين 39 مزدوجسيدي واعزيز17858Kزكرياء بكاري

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانتم.م وامومن

تيواضو

1102/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16875Sزكرياء جبار

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

تالكجونت

1004/09/18إقليم: تارودانت 29 مزدوجتالكجونت26938Eزمهرير بوبكر

1001/09/20إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م بركن 14 مزدوجاوناين17835Kزهرة أيت عبد النبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها

1002/09/21 17 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cزهرة ازوض
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 18 إلتحاق بالزوجزهرة الدريسي 17804Bمزدوجلمهارة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 45 مزدوجلمهارة17799Wزوبير بن اعمر

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م البوصيري

باها

302/09/20 14 مزدوجهللة05271Dزومهري عبد الحميد

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م امالو

باها

502/09/21 17 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cزومهري فاطمة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م السعديين 27 إلتحاق بالزوجةزويقير العربي 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

302/09/15عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: تارودانتم. اللوز 39 إلتحاق بالزوجزينب الرزكيني 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

402/09/21إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م توبقال 7 مزدوجاركانة17459Bزينب الكليوي

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

204/09/19إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانت 21 مزدوجتالكجونت17822Wزينب باوو

804/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 25 مزدوجالفيض17908Pزينة أيت بي

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

وتنان

902/09/20 24 مزدوجتامري04998Gسعاد احساين

102/09/21إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 إلتحاق بالزوجسعاد بروك 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

907/09/04إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانت 128 إلتحاق بالزوجسعاد بريش 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

116/09/97عمالة: الميةالفارابيإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب 195 مزدوجعين حرودة )البلدية(27200Pسعاد حجاد

202/09/20إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: تارودانتم.م الدوساون 14 مزدوجسيدي بوعل17372Gسعدية داوودي

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

102/09/20إقليم: تارودانتم.م إشكاجنإقليم: تارودانت 13 مزدوجتالمكانت17492Mسعيد إبخالن

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 مزدوجاملو17379Pسعيد احاين

304/09/18إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الملثإقليم: تارودانتم.م أسكاون 25 مزدوجاساكي18105Dسعيد ادوعراب
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

102/09/21إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م بركن 7 مزدوجتوغمرت18225Jسعيد الخواض

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

106/09/00إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانت 139 مزدوجأولد برحيل )البلدية(27248Sسعيد امزلن

102/09/21إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجاملو17379Pسعيد بن المعلم

إقليم: شتوكة آيت م.ج ادريس بن زكريإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها

202/09/21 7 مزدوجتاركة نتوشكا27803Vسعيد عيادي

704/09/19إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 سيدي أحمد أو عبد 17734Aسعيدة امي

ا

مزدوج

304/09/19إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م تجكالت 28 مزدوجزكموزن18089Lسعيدة خيموس

106/09/17إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 35 إلتحاق بالزوجسفروري مريم 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

602/09/21إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م تازولت 7 مزدوجايكيدي17963Zسفيان بوغابة

702/09/20إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجادا وكيلل17786Gسكينة البرنوسي

223/01/17إقليم: الحاجبالقدسإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 41 إلتحاق بالزوجسكينة البصير 04108P عين تاوجطات

)البلدية(

مزدوج

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تهل 21 إلتحاق بالزوجسكينة البوزكري 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

904/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م أزكروز 21 مزدوجالفيض17902Hسكينة الخلخالي

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

502/09/20إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانت 14 مزدوجتالكجونت17822Wسكينة العميري

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها

1004/09/19 21 إلتحاق بالزوجسكينة المجاطي 25903Eمزدوجواد الصفا

802/09/20إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 سيدي عبد ا أو 17808Fسكينة الناصري

سعيد

مزدوج

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 35 مزدوجتيسراس17922Eسكينة بلهنا

604/09/19إقليم: طاطام/م توزونينإقليم: تارودانتم.م تجكالت 15 إلتحاق بالزوجسكينة بوكريم 15978Sمزدوجتيزونين
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها
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جماعة التعيين

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 إلتحاق بالزوجسكينة سليماني 17385Wمزدوجتتاوت

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانت

باها

704/09/19 31 مزدوجسيدي بو السحاب05190Rسكينة عنان

م م زاوية سيدي عبد إقليم: تارودانتم.م الجاحظ

السلم المركزية

106/09/17إقليم: إفران 35 إلتحاق بالزوجسكينة ملول 10685Nمزدوجتيزكيت

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 مزدوجسيدي احساين18055Zسلمى الهروش

102/09/21إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م أسكاون 7 إلتحاق بالزوجةسليمان أتحوف 17885Pمزدوجادا وكماض

404/09/19عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 21 إلتحاق بالزوجسمية الرحيمي 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها

102/09/21 8 إلتحاق بالزوجسمية رطوبة 05129Zمزدوجواد الصفا

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تسافين

تالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانت 29 مزدوجتالكجونت26938Eسميرة أيت عبد الرحمان

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 35 إلتحاق بالزوجسميرة امغار 17570Xمزدوجاصادص

504/09/19إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م تجكالت 16 إلتحاق بالزوجسميرة ايت لكيت 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

م.م الساقية إقليم: تارودانت

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/17 35 مزدوجاقصري18747Bسميرة بناصر

عمالة: أكادير  إدا م. حفصة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م السلم

وتنان

1006/09/01 111 إلتحاق بالزوجسميرة عوان 28728A)مزدوجاكادير )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتمدرسة أبو العباس السبتيإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 36 إلتحاق بالزوجسناء  المعرق 27716Aمزدوجسيدي دحمان

م.ج الحضيكي مركز افل إقليم: تارودانتم.م إكيسل

اغير

902/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16871Mسناء أمكيوض

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م تازيوكت

مركزية تلوكاس

1002/09/20إقليم: تيزنيت 14 إلتحاق بالزوجسناء الزياتي 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

ملول

1004/09/18 28 إلتحاق بالزوجسناء الهوي 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م بكار حسين بن إقليم: تارودانتم.م تاويالت

حيسون مركزية انامر 

702/09/21إقليم: تيزنيت 17 مزدوجأيت وافقا16895Nسناء تونسي
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إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها

302/09/21 9 إلتحاق بالزوجسناء سقوبي 05235Pمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م المهارة

باها

502/09/15 53 مزدوجأيت عميرة27092Xسناء كنوزي

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام

ملول

416/09/97 148 إلتحاق بالزوجسهام الشيف 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس النخيل إقليم: تارودانتم.م الزلقة

المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجسهام دبي 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها

602/09/20 24 سيدي عبد ا 05311Xسهام راكيد

البوشواري

مزدوج

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 21 سيدي عبد ا أو 17809Gسهام عريبي

سعيد

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا  م.م النهضة-ارسإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

وتنان

802/09/21 17 مزدوجتدرارت04941Vسهام فيللي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م بني مرين 35 إلتحاق بالزوجشا دية  أمرزك 17751Uمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: تارودانتم.م أكلكال 35 إلتحاق بالزوجشادية الناصري 07206Gمزدوجتيموليلت

102/09/21إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجسيدي بوعل17367Bشاطر أحمد

المدرسة البتدائية احمد إقليم: تارودانتم.م واحليبا

الحنصالي

130/01/17إقليم: كلميم 43 إلتحاق بالزوجشكري زهرة 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاح )م/ج(إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

باها

902/09/15 44 مزدوجأيت ميلك05249Eصابر مريم

402/09/20إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 24 مزدوجأيت وافقا16893Lصباح بيان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

باها

502/09/21 7 إلتحاق بالزوجصفية صار 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م النبعاث

ملول

304/09/02 151 مزدوجتمسية05082Yصلح اسليطين

702/09/20إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجادا وكيلل17786Gصلح الدين لوكاني

1003/09/13إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م الركادة 53 إلتحاق بالزوجصليحة غالمي 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان

802/09/20 14 إلتحاق بالزوجضحى المهاجري 04994Cمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضإقليم: تارودانتم.م النوار

وتنان

602/09/21 8 إلتحاق بالزوجطيبان سكينة 04994Cمزدوجتامري

206/09/17عمالة: الميةحي المسجدإقليم: تارودانتم.م الكندي 35 إلتحاق بالزوجعائشة ازناك 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م إكيسل 39 مزدوجسيدي واعزيز17858Kعادل الجراري

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: تارودانتم.م اليرموك

باها

502/09/14 51 مزدوجانشادن05237Sعادل ايت موح

406/09/00إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر 161 مزدوجأولد تايمة )البلدية(17274Aعادل قاصد

702/09/20إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 24 مزدوجارزان17771Rعاطف الورضي

805/09/11إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 56 نعمعبد  اللطيف  عمارة 17566Tمزدوجأهل الرمل

306/09/01إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 107 نعمعبد الله أيت عليوة 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: تارودانتم. ابن رشد

وتنان

505/09/03 90 إلتحاق بالزوجةعبد الله شكرة 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م وامومن

وتنان

102/09/21 7 مزدوجايموزار04925Cعبد الله عليات

404/09/19إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 21 مزدوجارزان17769Nعبد الجليل كحيز

116/09/93إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م النوايل 106 نعمعبد الحق المسلوتي 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

704/09/19إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 21 مزدوجتوغمرت17776Wعبد الحكيم التاج

302/09/21إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 7 إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم بومليك 18102Aمزدوجاساكي

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها

702/09/20 10 مزدوجهللة05271Dعبد الحميد جلول

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المجيد بن جلـونإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان

316/09/94 181 مزدوجاكادير )البلدية(04821Pعبد الحميد شفيق
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102/09/21إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م إميضر 7 مزدوجتيسراس17917Zعبد الرحمان اد السايح

104/09/18إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م تفنوت 22 مزدوجاوزيوة17927Kعبد الرحمان الدريسي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الملث 19 مزدوجتيزكزاوين18041Jعبد الرحمان المخلوفي

202/09/21إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجاركانة17459Bعبد الرحمان لمجيد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 25 مزدوجاوزيوة17933Sعبد الرحيم أبو العيد

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تدارت

تالكجونت

1004/09/18إقليم: تارودانت 25 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم المكطع 26938Eمزدوجتالكجونت

901/01/17إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م اورير 37 إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم توفيقي 17714Dمزدوجافريجة

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تارودانت

باها

802/09/15 38 مزدوجانشادن05235Pعبد الرحيم جللي

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م الجولن

باها

1006/09/17 45 مزدوجامي مقورن05193Uعبد الرحيم شوكري

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها

1002/09/21 7 مزدوجتاركة نتوشكا05339Cعبد السلم بتكول

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م تجكالت 32 مزدوجادا وكيلل17791Mعبد الصمد سعيد

502/09/21إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م تاويالت 6 مزدوجاوناين17844Vعبد العالي ادموح

م/م الليمون مركزية إقليم: تارودانتم.م اولد هماد

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

803/09/13 49 إلتحاق بالزوجةعبد العزيز برحمان 05083Zمزدوجتمسية

المدرسة الجماعاتية عبد 

ا بن مسعود

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانت

باها

402/09/15 38 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jعبد العزيز بوشاطر

504/09/19إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م تيزكي 21 سيدي أحمد أو عبد 17734Aعبد العزيز طاقي

ا

مزدوج

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تكنزة

أسايس

402/09/20إقليم: تارودانت 14 مزدوجاسايس18071Sعبد العلي منضلي

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م بطلجان

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

706/09/17 39 مزدوجتامري04993Bعبد الكريم افقيرن
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1004/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م الرشاد 21 مزدوجالفيض17905Lعبد الكريم بونقورت

101/01/02إقليم: تارودانتم.م الموحدينإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 97 مزدوجادا وكماض17888Tعبد الكيم واكريم

406/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م الفرابي 26 مزدوجارزان17771Rعبد اللطيف ديري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م شوقي

الرياض

1004/09/18إقليم: تارودانت 19 إلتحاق بالزوجةعبد ا اعبور 17731Xمزدوجتيوت

عمالة: إنزكان ايت م السلمإقليم: تارودانتم.م انمر

ملول

116/09/98 189 الدشيرة الجهادية 19138Bعبد ا الرامي

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: تارودانتم.م العويسات

وتنان

304/09/12 55 إلتحاق بالزوجةعبد ا برايم 04887Lمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها

802/09/21 7 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dعبد المالك بودرز

إقليم: شتوكة آيت م.م عبدا بن عليإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

باها

704/09/18 18 إلتحاق بالزوجةعبد الناصر لمبركي 05129Zمزدوجواد الصفا

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

304/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانت 28 سيدي أحمد أو عبد 17734Aعبد الهادي بريدعا

ا

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.ج ادريس بن زكريإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها

302/09/20 14 مزدوجتاركة نتوشكا27803Vعبد الهادي لعرج

إقليم: شتوكة آيت  م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها

306/09/17 35 مزدوجهللة05273Fعبد الواحد العواد

 م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م تنفاشت

الحارثي

204/09/18إقليم: تارودانت 19 إلتحاق بالزوجةعبد الواحد امزال 17718Hمزدوجتزمورت

1004/09/19إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 مزدوجتيكوكة17871Zعبدالرحيم اجماع

204/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م الينبوع 25 مزدوجالفيض17902Hعبدالرحيم كروم

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 مزدوجسيدي احساين18055Zعبدالسلمي زاينة

830/01/17إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م انفكن 39 إلتحاق بالزوجةعبدالعالي مجيجية 17721Lمزدوجتزمورت

630/01/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م الوئام 39 إلتحاق بالزوجةعبداللطيف شهيد 17591Vمزدوجالكدية البيضاء
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م الشللت-اســـكإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وتنان

102/09/21 7 مزدوجتقي04953Hعزالدين ناجح

102/09/14إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 38 نعمعزيز  الحديوي 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

المدرسة البتدائية أبو بكر إقليم: تارودانتم.م الزلقة

الصديق

507/09/05إقليم: العيون 105 مزدوجالعيون )البلدية(22977Zعزيز  السوسي

م.م  أبي ذر الغفاري إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

)م/ج(

إقليم: شتوكة آيت 

باها

804/09/19 21 مزدوجهللة05272Eعزيز أكواس

202/09/20إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 11 مزدوجاملو17379Pعزيز اجماع

عمالة: أكادير  إدا م. بوكافرإقليم: تارودانتم.م البحراني

وتنان

116/09/94 193 مزدوجاكادير )البلدية(28727Zعزيز رتمي

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان

116/09/96 177 مزدوجاكادير )البلدية(24772Aعزيز شكري

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: تارودانتم.م تاركت

باها

404/09/18 26 إلتحاق بالزوجةعصام أيت منصور 05155Cمزدوجسيدي بيبي

المدرسة الجماعاتية 

المنابهة

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانت

باها

802/09/14 45 مزدوجأيت عميرة25589Nعصام الجواري

302/09/20إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 24 مزدوجسيدي احساين18051Vعلل وسادن

102/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 مزدوجتيزكزاوين18041Jعلي ايت العسري

202/09/20إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجادا وكيلل17786Gعلي ايت بل

902/09/16إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 24 نعمعلي بورجيلة 17555Fمزدوجالدير

216/09/86إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: تارودانتم .البساتين 166 مزدوجمهدية )البلدية(26931Xعلي ميناوي

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

102/09/16إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانت 39 إلتحاق بالزوجعلية مدو 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

عمالة: أكادير  إدا م. الزلقةإقليم: تارودانت

وتنان

106/09/01 171 مزدوجاكادير )البلدية(27582Eعمر سعدوني

106/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 23 إلتحاق بالزوجةعيسى ايت الحسن 17797Uمزدوجتينزرت
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها

1102/09/21 7 إلتحاق بالزوجغجبان سكينة 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

باها

306/09/17 45 مزدوجأيت عميرة05177Bغزلن موساوي

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان

205/09/03 93 إلتحاق بالزوجةفؤاد أمنهو 27583Fمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وتنان

402/09/21 17 مزدوجايموزار04914Rفاضمة حنكر

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

وتنان

202/09/21 17 مزدوجاقصري19738Dفاطمة  الكيوي

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها

202/09/21 9 إلتحاق بالزوجفاطمة أمزال 05134Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

باها

602/09/20 11 إلتحاق بالزوجفاطمة أمضلوس 25903Eمزدوجواد الصفا

102/09/20إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 إلتحاق بالزوجفاطمة أميكين 17808F سيدي عبد ا أو

سعيد

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

وتنان

602/09/21 17 مزدوجايموزار04925Cفاطمة أنزها

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: تارودانتم.م بوكماخ

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1102/09/20 24 مزدوجازيار04907Hفاطمة ازكمو

عمالة: الصخيرات المام الشافعيإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

 - تمارة

202/09/21 8 إلتحاق بالزوجفاطمة اسليمة 27584G)مزدوجعين العودة )البلدية

402/09/16إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 44 إلتحاق بالزوجفاطمة البعوي 17701Pمزدوجسيدي دحمان

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيمية )م/ج(إقليم: تارودانتم.م تميشا

باها

802/09/20 24 مزدوجأيت مزال05258Pفاطمة الزهراء الفلحي

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها

704/09/18 35 مزدوجأيت عميرة05178Cفاطمة الزهراء الكلوش

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

تافودارت

102/09/20إقليم: العيون 14 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المنصوري 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م تسافين 35 مزدوجادا وكيلل17791Mفاطمة الزهراء الواعض

806/09/17إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 35 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوالعمايل 17684Wمزدوجزاوية سيدي الطاهر
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

602/09/21إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 مزدوجتيزي نتاست17827Bفاطمة الزهراء بوقدير

130/01/17إقليم: النواصرم. عبد الواحد المراكشيإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 44 إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حمدان 26703Zمزدوجاولد عزوز

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م النوار

وتنان

1102/09/21 17 مزدوجايموزار04925Cفاطمة الزهراء حيجوب

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

باها

602/09/20 24 سيدي عبد ا 05308Uفاطمة الزهراء فرقس

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها

830/01/17 49 مزدوجأيت عميرة27092Xفاطمة الزهراء هرموني

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

باها

504/09/19 21 إلتحاق بالزوجفاطمة الضعيف 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م علي بن أبي طالبإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول

907/09/05 85 إلتحاق بالزوجفاطمة العملي 05038A)مزدوجانزكان )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. م مجيدإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 30 إلتحاق بالزوجفاطمة القدسي 26463N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

730/01/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانت 41 إلتحاق بالزوجفاطمة الموح 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

902/09/20إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 15 إلتحاق بالزوجفاطمة الميموني 17550Aمزدوجالدير

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

م/م الليمون مركزية إقليم: تارودانت

بوزوك

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

630/01/17 39 إلتحاق بالزوجفاطمة الوافي 05083Zمزدوجتمسية

المدرسة البتدائية أسامة إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

بن زيد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجفاطمة امحند 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/18إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 28 مزدوجارزان17769Nفاطمة امكاشري

706/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تسافين 45 مزدوجسيدي واعزيز17858Kفاطمة ايت بوهوش

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: تارودانت

باها

906/09/17 35 مزدوجتسكدلت05291Aفاطمة ايت عدي

102/09/21إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م توبقال 7 مزدوجأهل تفنوت17952Mفاطمة بل اهمو

م.م 6 نونبر مركزية إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

تيفرميت

302/09/20إقليم: تيزنيت 24 مزدوجإد او كوكمار16970Vفاطمة بن زكري
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تارودانتم.م توبقال

باها

404/09/19 21 إلتحاق بالزوجفاطمة بنسي 05140Lمزدوجواد الصفا

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

807/09/04إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانت 122 إلتحاق بالزوجفاطمة بوعلوش 17607Mمزدوجمشرع العين

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

م.ج المسيرة الخضراء إقليم: تارودانت

مركز أداي

703/09/13إقليم: تيزنيت 61 مزدوجاثنين أداي16901Vفاطمة بوقال

904/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 18 سيدي أحمد أو عبد 17734Aفاطمة دليو

ا

مزدوج

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانت

باها

802/09/20 22 سيدي عبد ا 05315Bفاطمة لشكر

البوشواري

مزدوج

 م .الشهيد وسعدان 

امبارك

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الركيبيإقليم: تارودانت

مولي رشيد

106/09/00 132 سيدي عثمان 01774Cفاطنة اتيبوتي

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/20إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجتالكجونت17822Wفتيحة السباعي

702/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م وامومن 14 مزدوجتيسراس17917Zفتيحة الغويبة

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: تارودانتم.م المامون

وتنان

516/09/99 167 مزدوجاكادير )البلدية(26611Zفتيحة بارا

عمالة: طنجة - مدرسة العرفان البتدائيةإقليم: تارودانتم.م الطالعة

أصيل

206/09/17 27 إلتحاق بالزوجفتيحة بنهي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: تارودانتم.م الخوارزمي

عوف

306/09/06عمالة: سل 72 إلتحاق بالزوجفدوي الحلم 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 35 مزدوجادا وكيلل17791Mفدوى الكيسي

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها

602/09/15 53 مزدوجأيت عميرة27092Xفراح القومي

عمالة: طنجة - مدرسة التقدم البتدائيةإقليم: تارودانتم.م المهارة

أصيل

130/01/17 27 إلتحاق بالزوجفرح مليل 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

502/09/20إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 15 إلتحاق بالزوجفطومة اكشاط 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

م.ج الحضيكي مركز افل إقليم: تارودانتم.م تيزكي

اغير

1102/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16871Mفهم العربي

206/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 27 نعمإلتحاق بالزوجقايل كبيرة 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م بوكماخ

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1002/09/20 24 مزدوجاقصري04897Xكريمة بومكيك

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

باها

1002/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tكلثومة أيت السيد

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها

802/09/21 17 مزدوجتاركة نتوشكا05340Dكنزة الزاهر

507/09/04إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 88 إلتحاق بالزوجلبنة بورا 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م إميضر

باها

906/09/17 35 مزدوجسيدي بو السحاب05186Lلبنى اعساسة

904/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 18 مزدوجسيدي واعزيز17869Xلبنى المخوصة

105/09/12إقليم: تارودانتم.م السلمإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 55 إلتحاق بالزوجلبنى كبوسة 17608Nمزدوجمشرع العين

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها

106/09/17 39 مزدوجانشادن05237Sلحسن السليماني

106/09/17إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 23 مزدوجاوزيوة17927Kلحسن ايد باها

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

باها

702/09/20 24 سيدي عبد ا 05315Bلطيفة أكثير

البوشواري

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. بوكافرإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر

وتنان

116/09/97 179 مزدوجاكادير )البلدية(28727Zلطيفة بوهالي

عمالة: طنجة - مدرسة السلم البتدائيةإقليم: تارودانتم.م تنوينان

أصيل

104/09/18 29 إلتحاق بالزوجلطيفة خوخو 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 36 إلتحاق بالزوجلعبوس سومية 08466Bمزدوجبوحمام

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة

باها

702/09/20 24 مزدوجتسكدلت05294Dلقديم صباح

502/09/20إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 11 مزدوجزكموزن18093Rلقرع توفيق

204/09/18إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 19 مزدوجتوغمرت17776Wلكثيري هشام

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م البحتري

أرازان

902/09/20إقليم: تارودانت 14 إلتحاق بالزوجلواحظ بولهرود 17766Kمزدوجارزان
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

116/09/98إقليم: تارودانتم.العلويينإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 181 مزدوجالكردان )البلدية(17279Fلوهام رشيد

130/01/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 40 مزدوجالفيض17900Fليلى قابة

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانت

وتنان

104/09/18 32 نعمماجدة الزكي 26138Kمزدوجتامري

105/09/03إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 137 إلتحاق بالزوجماريا بقمو 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 36 إلتحاق بالزوجمارية عسيلة 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: تارودانتم.م المام مسلم

باها

106/09/17 35 إلتحاق بالزوجمبريكة امعيو 26652Uمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

باها

230/01/17 39 مزدوجامي مقورن05197Yمبيركة أبودرار

402/09/21إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 مزدوجاركانة17459Bمحجوبة اعميشة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

وتنان

506/09/01 167 مزدوجاكادير )البلدية(04840Kم       بن الشويخ

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

وتنان

402/09/21 7 مزدوجايموزار04925Cم  زيد

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تارودانتم.م إمغيض

باها

406/09/17 45 مزدوجأيت عميرة25589Nم  يوس

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

وتنان

202/09/21 7 مزدوجازيار19726Rم أمزال

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص

وتنان

602/09/20 24 مزدوجتامري04998Gم اجكان

504/09/18إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م تجكالت 22 مزدوجادا وكيلل17786Gم اسباب

104/09/18إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م وامومن 22 مزدوجتاويالت17982Vم افقيرن

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 25 مزدوجبونرار17727Tم اكني

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 45 مزدوجلمهارة17804Bم الباز

790



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.ج الحضيكي مركز افل إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

اغير

1002/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجأفل  اغير16871Mم التوفيق

502/09/20إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 مزدوجاركانة17459Bم الزاويت

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م أضار

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

302/09/20 24 مزدوجتامري04993Bم الكحال

المدرسة الجماعاتية 

أسايس

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانت

باها

306/09/17 35 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jم الليج

402/09/20إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م تجكالت 11 مزدوجسيدي واعزيز17869Xم الميموني

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الملث

وتنان

130/01/17 43 مزدوجتامري04986Uم الوفي

202/09/21إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 مزدوجاركانة17467Kم امزون

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م وامومن

تاسريرت

102/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dم امنون

إقليم: شتوكة آيت م.م  تهمنيإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها

1002/09/21 7 مزدوجتنالت05365Fم اهروي

116/09/98إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م المامون 177 نعمم ايت الفقير 17536Kمزدوجلكفيفات

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م الينبوع 35 مزدوجبيكودين17480Zم ايت حمادي

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م وامومن

تاسريرت

102/09/21إقليم: تيزنيت 7 مزدوجتاسريرت16863Dم ايت صالح

602/09/21إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 مزدوجتيسراس17917Zم ايت لحسن

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان

902/09/20 14 نعمم بحرشن 04998Gمزدوجتامري

316/09/93إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م البعارير 208 إلتحاق بالزوجةم بحيد 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

م.م بكار حسين بن إقليم: تارودانتم.م المتنبي

حيسون مركزية انامر 

302/09/20إقليم: تيزنيت 14 مزدوجأيت وافقا16895Nم بكاس

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م القاديسية

تالكجونت

704/09/18إقليم: تارودانت 32 مزدوجتالكجونت26938Eم بنووحمان
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: تارودانتم.م بيكودين

وتنان

502/09/20 13 إلتحاق بالزوجةم بويدال 04867Pمزدوجامسكروض

904/09/18إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الملثإقليم: تارودانتم.م الرشاد 38 مزدوجاساكي18105Dم تغوغة

204/09/19إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م فلغوس 15 مزدوجاملو17379Pم سعيدي

102/09/10إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.الصفاء 54 نعمم سمللي 17521Uمزدوجاسن

602/09/21إقليم: تارودانتم.م تلمكانتإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 مزدوجتالمكانت17485Eم سوداني

317/09/84إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: تارودانتم.م البحراني 177 مزدوجبوزنيقة )البلدية(25003Bم شاكر

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

م.م الساقية إقليم: تارودانت

الحمراء-إنـرارن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

330/01/17 43 مزدوجاقصري18747Bم عبيد

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

ملول

106/09/00 173 مزدوجالقليعة )البلدية(24236Tم فتوك

إقليم: شتوكة آيت م.م م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م أضار

باها

1002/09/20 14 مزدوجهللة05271Dم لكناوي

المدرسة الجماعاتية 

الرياض

712/09/02إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانت 153 مزدوجأيت ايعزة )البلدية(17280Gم ند بحمي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 26 مزدوجالفيض17902Hمحمود النواوي

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان

202/09/21 17 مزدوجايموزار04914Rمروان ايت بركة

105/09/03إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: تارودانتم.م تمرووت 147 مزدوجورزازات )البلدية(20294Hمرواني عمر

102/09/21إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكورإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 مزدوجأيت عبد ا17332Nمرير حنان

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: تارودانتم.م الوئام 36 إلتحاق بالزوجمريم  بلعواد 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: تارودانتم.م تميشا 21 إلتحاق بالزوجمريم أصواب 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

106/09/00إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م الحفايا 165 إلتحاق بالزوجمريم الجابري 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

302/09/20إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 14 إلتحاق بالزوجمريم المحسن 09294Bمزدوجلبريكيين

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها

602/09/21 7 إلتحاق بالزوجمريم بن رزوق 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: الصخيرات النورإقليم: تارودانتم. ابن رشد

 - تمارة

707/09/05 78 مزدوجسيدي يحيى زعير25890Rمريم شباني

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م تهل

باها

902/09/21 9 إلتحاق بالزوجةمصطفى أكشار 21203Wمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها

130/01/17 49 مزدوجتزي نتكوشت05321Hمصطفى ابو الديوان

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانتم.م الجولن

وتنان

1006/09/17 39 مزدوجتامري26138Kمصطفى ايت اشو

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم. بدر

الحسني

106/09/01 90 إلتحاق بالزوجةمصطفى ايت لحسن 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م بركن 7 مزدوجتيزكزاوين18041Jمصطفى تيويتشي

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها

402/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05279Mمليكة زكي

106/09/17إقليم: تارودانتم. اللوزإقليم: تارودانتم.م النبعاث 38 إلتحاق بالزوجمليكة ندحسين 20776G)مزدوجأولوز )البلدية

702/09/21إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 مزدوجتيسراس17922Eمنال بن امبارك

102/09/15إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م الزيتون 7 نعمإلتحاق بالزوجةموسى ادمولود 17561Mمزدوجأهل الرمل

904/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م القاديسية 32 مزدوجتتاوت17391Cموفيد فاطمة

317/09/84إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 138 نعممولي احمد السجراتي 17542Sمزدوجلكفيفات

101/01/02إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 159 مزدوجسيدي دحمان17699Mمولي ادريس الجعفري

106/09/17إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تارودانتم.م الوفاء 23 إلتحاق بالزوجةميموني عبد اللطيف 15763Hمزدوجتمضيت

1002/09/15إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 45 إلتحاق بالزوجمينة ابهي 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
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المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

702/09/14إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م العويسات 36 إلتحاق بالزوجمينة افضيل 17714Dمزدوجافريجة

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

باها

902/09/21 17 مزدوجتزي نتكوشت05321Hمينة الكرواني

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م بني مرين

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/20 24 مزدوجاقصري04897Xمينة بوزرود

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها

702/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05279Mمينة تينيني

127/01/17إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 36 إلتحاق بالزوجةناجي ابراهيم 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

102/09/21إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 7 مزدوجتالكجونت17822Wنادية اجنان

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة 28 مزدوجادا وكيلل17791Mنادية الهدة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق

باها

430/01/17 49 مزدوجأيت عميرة27092Xنادية مقبيل

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: تارودانتم.م اليرموك 29 إلتحاق بالزوجنافع بشرى 13003Hمزدوجأيت زينب

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

يعقوب المنصور

502/09/20إقليم: تارودانت 14 إلتحاق بالزوجنايت لوز فاطمة الزهراء 17896Bمزدوجالفيض

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان

202/09/20 14 مزدوجايموزار04925Cنبيل بوقرعي

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: تارودانتم. اللوز

ملول

1006/09/01 126 مزدوجأيت ملول )البلدية(23786Dنبيلة لمزاغي

المدرسة الجماعاتية إبن 

سينا

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتإقليم: تارودانت

وتنان

506/09/17 35 إلتحاق بالزوجنجاة النية 04878Bمزدوجالدراركة

1002/09/21إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 مزدوجالفيض17905Lند بحدو م

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تارودانتم.م إرزي

النفيس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 25 إلتحاق بالزوجنزهة الحوات 01626S سيدي مومن

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/19إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 15 مزدوجتيكوكة17871Zنزهة امزي

402/09/21إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 7 سيدي عبد ا أو 17808Fنزهة ضهار

سعيد

مزدوج
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أربعاء أيت بوطيبإقليم: تارودانتم.م الجولن

باها

806/09/17 45 مزدوجانشادن05241Wنصيرة أجري

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

وتنان

402/09/21 17 مزدوجايموزار04914Rنعيمة  ايت أكرام

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

وتنان

402/09/21 17 مزدوجايموزار04920Xنعيمة ابشرا

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م إمغيض 36 إلتحاق بالزوجنعيمة اركي 17566Tمزدوجأهل الرمل

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي

ملول

704/09/02 98 إلتحاق بالزوجنعيمة الشفير 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: تارودانتم.م بني مرين

وتنان

306/09/17 35 إلتحاق بالزوجنعيمة الكداع 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: تارودانتم.م اورير

وتنان

306/09/17 35 إلتحاق بالزوجنعيمة بوشفرة 04877Aمزدوجالدراركة

م.م سيدي سعيد إقليم: تارودانتم.م أضار

أتنان-أزيــار

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1102/09/20 24 مزدوجازيار04909Kنعيمة بوهيا

902/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 مزدوجتيسراس17917Zنعيمة شارا

702/09/21إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تاويالت 17 مزدوجأيت وافقا16893Lنعيمة واغزن

702/09/20إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 14 مزدوجادا وكيلل17786Gنوال بوعلي

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

بنت عمر

404/09/19إقليم: طانطان 21 إلتحاق بالزوجنورة  ابرار 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

204/09/02إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م النعيمة 92 إلتحاق بالزوجنورة  الخال 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها

1002/09/20 11 إلتحاق بالزوجنورة اجليدة 05193Uمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م السعديين

ملول

804/09/18 28 إلتحاق بالزوجهاجر السيطي 05080W)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

باها

906/09/17 35 إلتحاق بالزوجهاجر بركوكي 05157Eمزدوجسيدي بيبي

504/09/19إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: تارودانتم.م الهوزالي 22 إلتحاق بالزوجهاجر حسوني 10651Bمزدوجاباينو
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

باها

402/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05284Tهاجر شومه

  مدرسة الخلص إقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/20 14 إلتحاق بالزوجهاجر وهبي 25435W الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر

وتنان

813/09/02 124 إلتحاق بالزوجهدى  اليزيدي 27583Fمزدوجالدراركة

 المدرسة الجماعاتية 

الطلس الصغير

501/01/17عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تارودانت 43 إلتحاق بالزوجهدى بوت 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليد

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

904/09/02 109 نعمهشام الشارف 05090Gمزدوجاولد دحو

902/09/10إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 57 مزدوجالعوامرة05754Dهشام الطاهري

230/01/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 39 إلتحاق بالزوجةهشام ايت الخياط 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

م.م سد عبد إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/19 21 مزدوجتقي04957Mهشام جايت

602/09/20إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تميشا 11 مزدوجتيزكزاوين18041Jهشام ليعقوبي

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الينبوع

يعقوب المنصور

106/09/17إقليم: تارودانت 45 مزدوجالفيض17896Bهموش م

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م الينبوع 31 مزدوجاوزيوة17927Kهنية ازاض

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها

804/09/19 31 مزدوجأيت ميلك05244Zهيبة اوباسو

102/09/21إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م النوار 7 مزدوجاوزيوة17931Pوالحاج صباح

404/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م أسكاون 18 مزدوجالفيض17902Hوجدان الصالحي

604/09/18إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 29 إلتحاق بالزوجوحيد فاطمة الزهراء 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

عمالة: الصخيرات عقبة بن نافغإقليم: تارودانتم.م بويحي

 - تمارة

330/01/17 27 إلتحاق بالزوجوداد لحسيني 01332Xمزدوجمرس الخير

604/09/18إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة 28 إلتحاق بالزوجوداد لعطافة 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية
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ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م هارون إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/20 24 مزدوجاقصري04897Xݣورتي مريم

704/09/19إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 21 مزدوجتوغمرت17776Wوفاء ابورحيم

707/09/04إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيل 117 نعمإلتحاق بالزوجوفاء لحرش 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

 م.م الشهيد إدريس إقليم: تارودانتم.م واحليبا

الحارثي

1004/09/18إقليم: تارودانت 20 إلتحاق بالزوجةياسين  حنين 17718Hمزدوجتزمورت

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م تكنزة

وتنان

202/09/21 7 مزدوجتقي04949Dياسين أمنزوا

عمالة: أكادير  إدا م. أيت تامرـ تامريإقليم: تارودانتم.م بويحي

وتنان

302/09/14 38 مزدوجتامري26138Kياسين حمى

602/09/20إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 14 مزدوجاركانة17458Aياسين منضور

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 35 إلتحاق بالزوجيمينة لكتير 17385Wمزدوجتتاوت

202/09/20إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 مزدوجتيسراس17917Zيوسف اسكورن

204/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 21 مزدوجبونرار17727Tيوسف اكسار

204/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م تدارت 25 مزدوجتالكجونت17822Wيوسف المخيخ

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وتنان

704/09/19 18 مزدوجايموزار04920Xيوسف ايت احماد وابراهيم

202/09/21إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تيزكي 6 مزدوجتيسراس17922Eيوسف بالمدني

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م ادغيغ

باها

206/09/17 45 مزدوجأيت عميرة05178Cيوسف بعز

602/09/14إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م المهارة 54 نعميونس الخماعي 17761Eمزدوجاكلي

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 35 مزدوجادا وكيلل17791Mيونس الدعداع

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها

902/09/15 38 مزدوجأيت عميرة05178Cيونس الزهراني
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706/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 45 مزدوجاساكي18102Aيونس ايت بل

إقليم: شتوكة آيت م.م الواحةإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها

902/09/21 7 مزدوجأو كنز05350Pيونس فني

104/09/18إقليم: طاطام/م ايت عليإقليم: طاطام/م ايت وابلي 32 مزدوجتمنارت15981Vأحمد بهاوي

106/09/17إقليم: طاطام/م اسمليلإقليم: طاطام/م الفائجة 23 مزدوجالوكوم16073Vأحمد لكصيبي

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

باها

204/09/12 62 مزدوجأيت عميرة27092Xأسماء برهوش

806/09/17إقليم: طاطام/م الواحاتإقليم: طاطام/م تاكموت 31 إلتحاق بالزوجأم الخير بجديد 15997Mمزدوجاديس

204/09/12عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: طاطام/م تنزيضة 63 مزدوجعين حرودة )البلدية(01715Nأيت علي وردة

128/01/17إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: طاطام/م اكينان 41 إلتحاق بالزوجةابراهيم البهجا 13379Sمزدوجتغبالت

306/09/01إقليم: طاطام. النخيلإقليم: طاطام/م تاكموت 153 مزدوجطاطا )البلدية(15949Kابراهيم لكيحال

602/09/21إقليم: طاطام/م العينإقليم: طاطام/م اسمليل 7 مزدوجاكينان16039Hاحمد زغمان

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمإقليم: طاطام/م انتلى انكارف

باها

602/09/20 24 مزدوجأيت وادريم05279Mاكرام دجريب

المدرسة الجماعاتية ام 

الكردان

528/01/17إقليم: طاطام/م تكزمرتإقليم: طاطا 37 إلتحاق بالزوجالبنوحي فاطمة 16004Vمزدوجتيكزمرت

302/09/21إقليم: طاطام/م ابن يعقوبإقليم: طاطام/م امتزكين 7 مزدوجابن يعقوب16041Kالحسين ابدار

المدرسة البتدائية العهد إقليم: طاطام/م امي اكادير

الجديد

106/09/00إقليم: طانطان 177 مزدوجطانطان )البلدية(26844Cالحسين او عنطر

104/09/18إقليم: طاطام. اغير اغناينإقليم: طاطام/م ايت وابلي 32 مزدوجتمنارت15982Wالحسين بجديد

806/09/17إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: طاطام/م ايت علي 27 إلتحاق بالزوجةالحسين مومن 10651Bمزدوجاباينو

المدرسة الجماعاتية ايت 

هارون

706/09/17إقليم: طاطام/م الفائجةإقليم: طاطا 35 مزدوجتيسينت16077Zالراشيدي مريم
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102/09/20إقليم: طاطام/م تنزيضةإقليم: طاطام/م العين 21 مزدوجتيسينت16084Gالزراري مصطفى

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: طاطام/م امتزكين

وتنان

102/09/21 7 مزدوجازيار19726Rالصافي عبد المولى

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: طاطام. الجديدة 144 مزدوجالمنارة )المقاطعة(25671Cالعبضلوي عبد الرحمن

116/09/99إقليم: طاطام/م الكصورإقليم: طاطام/م اقا ايغان 75 مزدوجاقا ايغان16051Wالعفر ياسين

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: طاطام/م القصبة

ملول

606/09/17 30 إلتحاق بالزوجالواحدي هدى 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م علي بن أبي طالبإقليم: طاطام. النخيل

ملول

605/09/11 55 إلتحاق بالزوجاوبحيد فاطمة 05038A)مزدوجانزكان )البلدية

702/09/20إقليم: طاطام/م ايت ويرانإقليم: طاطام/م اسمليل 24 مزدوجتيسينت16083Fايت يعقوب عمر

المدرسة الجماعاتية ابي إقليم: طاطام/م امتزكين

عنان المريني

302/09/20إقليم: طاطا 14 مزدوجايسافن16027Vبدر الدين الوزاني

604/09/18إقليم: طاطام/م ابن يعقوبإقليم: طاطام/م الوكوم 28 مزدوجابن يعقوب16041Kبوبكر اعيس

1004/09/19إقليم: طاطام/م ايت وابليإقليم: طاطام/م انسولة 21 مزدوجأيت وابلي15970Hبوخطام فاطمة

م/م سيدي عبد ا بن 

مبارك

504/09/12إقليم: طاطا م/م اديسإقليم: طاطا 45 إلتحاق بالزوجةبونعيلت الحسين 15954Rمزدوجاديس

1004/09/18إقليم: طاطام. اكرضإقليم: طاطام/م ايت وابلي 25 إلتحاق بالزوجةتوفيق بوخريص 15980Uمزدوجتمنارت

304/09/18إقليم: طاطام/م اسموكنإقليم: طاطام/م انسولة 28 مزدوجتمنارت15986Aجواد احداد

804/09/19إقليم: طاطام/م ايت ياسينإقليم: طاطام/م انتلى انكارف 21 مزدوجتيكزمرت16006Xحسن أوبل

102/09/21إقليم: طاطام/م انتلى انكارفإقليم: طاطام/م اسمليل 7 مزدوجتيزغت16019Lحسن زكري

المدرسة البتدائية حمان إقليم: طاطام. اكرض

الفطواكي

104/09/18إقليم: العيون 25 إلتحاق بالزوجحسناء اوبوسكسو 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: طاطام/م الواحات

باها

604/09/18 32 مزدوجسيدي بو السحاب05184Jحفيظة أبلعيد
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102/09/20إقليم: طاطام/م اولد عليإقليم: طاطام/م العين 14 مزدوجاقا ايغان16047Sخديجة إدهمو

502/09/21إقليم: طاطام/م ابن يعقوبإقليم: طاطام/م اليغ 7 مزدوجابن يعقوب16041Kخديجة آيت الحاج

706/09/17إقليم: طاطام/م اقا ايغانإقليم: طاطام/م انتلى انكارف 35 مزدوجاقا ايغان16046Rخديجة اعبدرزاق

206/09/17إقليم: طاطام/م تاكموتإقليم: طاطام/م تيزا 45 مزدوجتكموت16010Bخديجة القاضي

عمالة مقاطعة الحي موسى بن نصيرإقليم: طاطام/م ايت ويران

الحسني

204/09/18 28 إلتحاق بالزوجربيعة الكزان 26386E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/20إقليم: طاطام/م اولد عليإقليم: طاطام/م اسمليل 14 مزدوجاقا ايغان16047Sرجا ابوبكر

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: طاطام/م ادا وتنست

هارون

1004/09/18إقليم: طاطا 22 مزدوجتيزغت16021Nرحمة اموسى

م/م سيدي عبد ا بن 

مبارك

205/09/08إقليم: طاطام. النخيلإقليم: طاطا 50 إلتحاق بالزوجةرشيد أجديك 15949K)مزدوجطاطا )البلدية

  مدرسة الطبراني إقليم: طاطام/م اسموكن

البتدائية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 25 إلتحاق بالزوجةرشيد بن دريويش 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: طاطام/م اولد علي 26 إلتحاق بالزوجرشيدة بكرش 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

306/09/17إقليم: طاطام/م الواحاتإقليم: طاطام/م الفائجة 27 إلتحاق بالزوجرقية أيت داود 15997Mمزدوجاديس

702/09/20إقليم: طاطام/م ايت وابليإقليم: طاطام/م اسمليل 14 مزدوجأيت وابلي15970Hرميدين رشيد

102/09/20إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: طاطام/م العين 11 مزدوجسيدي احساين18055Zسعيدة بولهريس

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: طاطام/م اسموكن

البتدائية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/19 22 إلتحاق بالزوجسعيدة نوحي 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

102/09/20إقليم: طاطام/م القصبةإقليم: طاطام. عمر بن الخطاب 11 إلتحاق بالزوجسكينة أجنخار 15983Xمزدوجتمنارت

304/09/18إقليم: طاطام. اغير اغناينإقليم: طاطام/م تغمرت 28 مزدوجتمنارت15982Wسلطانة اسبعي

104/09/19إقليم: طاطام/م اقا ايكرنإقليم: طاطام/م العين 31 مزدوجاقا ايغان16055Aسمية لبيز
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206/09/17إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: طاطام/م ابن يعقوب 35 إلتحاق بالزوجسميرة ميسو 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

902/09/21إقليم: طاطام/م تزكيإقليم: طاطام/م الخريويعة 7 مزدوجتيزغت16016Hسناء العواد

عمالة: الصخيرات الحزام الخضرإقليم: طاطام/م ايت وابلي

 - تمارة

206/09/17 29 إلتحاق بالزوجشهرزاد الوعزيزي 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

702/09/20إقليم: طاطام/م تيزاإقليم: طاطام/م اليغ 14 مزدوجايسافن16033Bصلح مالكي

402/09/21إقليم: طاطام/م اكينانإقليم: طاطام/م الوكوم 7 مزدوجاكينان16035Dعائشة بلفقيه

116/09/98إقليم: طاطام/م ايت ويرانإقليم: طاطام/م الزاوية 16 مزدوجتيسينت16083Fعبد الدائم عبد الدائم

م.م سد عبد إقليم: طاطام/م امتزكين

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/19 21 مزدوجتقي04957Mعبد الرحمان افرياض

م/م سيدي عبد ا بن 

مبارك

المدرسة البتدائية أسامة إقليم: طاطا

بن زيد

504/09/12إقليم: العيون 45 مزدوجالعيون )البلدية(25878Cعبد اللطيف صرحان

301/01/17إقليم: طاطام/م امي اكاديرإقليم: طاطام/م توزونين 32 مزدوجفم الحصن )البلدية(15962Zعبد ا اقديم

102/09/21إقليم: طاطام/م انتلى انكارفإقليم: طاطام/م اسمليل 7 مزدوجتيزغت16019Lعبدالقادر اخراز

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: طاطام/م ايت ياسين

مركزية اداوسملل

304/09/18إقليم: تيزنيت 28 مزدوجتيزغران16952Aعلي أودباش

1002/09/20إقليم: طاطام/م الزاويةإقليم: طاطام/م امتزكين 24 مزدوجتيسينت16080Cعلي الينسي

302/09/20إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: طاطام/م اليغ 14 مزدوجاركانة17458Aعماد صديق

502/09/14إقليم: طاطام/م تكزمرتإقليم: طاطام.الوحدة 37 إلتحاق بالزوجةعماد كولت 16004Vمزدوجتيكزمرت

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: طاطام/م امتزكين

هارون

902/09/20إقليم: طاطا 14 مزدوجتيزغت16021Nعماد وزكى

106/09/00إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية تكلإقليم: طاطام/م العتيق 173 مزدوجالسمارة )البلدية(27515Gعمر السويدي

102/09/14إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: طاطام/م اكادير الهناء 57 مزدوجالساحل05946Mغزلن البريان
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م/م أكادير الهناء إقليم: طاطام/م اليغ

ف.اكجكال

104/09/19إقليم: طاطا 22 إلتحاق بالزوجغزلن كردود 15957U)مزدوجطاطا )البلدية

106/09/17عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: طاطام. اغير اغناين 26 إلتحاق بالزوجفاطمة أوعل 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

306/09/17إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: طاطا 30 إلتحاق بالزوجفاطمة اداحمد 10651Bمزدوجاباينو

504/09/19إقليم: طاطام/م ابن يعقوبإقليم: طاطام/م انتلى انكارف 21 مزدوجابن يعقوب16041Kفاطمة الحسيني

602/09/21إقليم: طاطام/م اكينانإقليم: طاطام/م تليت 7 مزدوجاكينان16035Dفاطمة ايت حسي

م.م سيدي  إقليم: طاطام. اغير اغناين

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1004/09/18 34 مزدوجتامري04993Bفاطمة زدو

902/09/21إقليم: طاطام/م اكينانإقليم: طاطام/م اليغ 7 مزدوجاكينان16035Dفاطمة ويدير

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: طاطام/م تليت 35 إلتحاق بالزوجفتيحة مسطاش 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: طاطام/م تليت

باها

804/09/18 38 مزدوجانشادن05237Sفيصل المنصوري

104/09/18إقليم: طاطام/م ايت وابليإقليم: طاطام/م انتلى انكارف 28 مزدوجأيت وابلي15970Hفيصل متابع

904/09/02إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو 137 مزدوجحد السوالم )البلدية(27005Cكريمة بن علي

104/09/12إقليم: طاطام. عمر بن الخطابإقليم: طاطام/م ايت علي 65 مزدوجفم الحصن )البلدية(20920Nكلثومة اوبوسكسو

المدرسة الجماعاتية ابي إقليم: طاطام/م تغمرت

عنان المريني

906/09/17إقليم: طاطا 35 مزدوجايسافن16027Vلبنى بركديش

م.م سيدي أحمد الرامي- إقليم: طاطام/م تغمرت

إمي ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

606/09/17 23 إلتحاق بالزوجةلحسن معلوم 04853Zمزدوجأورير

216/09/99إقليم: طاطام. الجديدةإقليم: طاطا م/م اديس 175 مزدوجطاطا )البلدية(15950Lلحوس الحسن

302/09/20إقليم: طاطام/م ايت ياسينإقليم: طاطام/م الخريويعة 14 مزدوجتيكزمرت16006Xلطيفة الطالب

المدرسة الجماعاتية ابي 

عنان المريني

304/09/18إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطا 22 إلتحاق بالزوجةمبارك أوعل 15958V)مزدوجاقا )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: طاطام.الوحدةإقليم: طاطام/م اولد علي 26 إلتحاق بالزوجةمبارك بجديد 26667K)مزدوجاقا )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطام/م ايت ياسين

الدشيرة

502/09/10إقليم: العيون 56 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bم أولخليفة

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: طاطام/م امتزكين

وتنان

206/09/17 29 مزدوجامسوان04981Nم ابوداوود

502/09/20إقليم: طاطام/م اكينانإقليم: طاطام/م امتزكين 14 مزدوجاكينان16035Dم ايدبل

المدرسة الجماعاتية إقليم: طاطام/م ادا وتنست

تكزرين

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

606/09/17 26 مزدوجتامري27273Uم رضا التوابي

1004/09/02عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: طاطام/م السميرة 161 مزدوجالمنارة )المقاطعة(02495Lمخلوف إبراهيم

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: طاطام/م تزكي 38 مزدوجسيدي بوعل17372Gمريم لحوس

المدرسة البتدائية عقبة إقليم: طاطام/م الزاوية

بن نافع

106/09/17إقليم: السمارة 36 إلتحاق بالزوجمريم هماد 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

106/09/17إقليم: طاطام/م اميتكإقليم: طاطام/م تزكي 29 إلتحاق بالزوجمريم وحماني 16001Sمزدوجتيكزمرت

202/09/21إقليم: طاطام/م اكينانإقليم: طاطام/م الوكوم 7 مزدوجاكينان16035Dمريم وسعدني

302/09/21إقليم: طاطام/م ايت عليإقليم: طاطام/م تليت 8 إلتحاق بالزوجمليكة أقديم 15981Vمزدوجتمنارت

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: طاطام/م لمحاميد

وتنان

116/09/99 179 مزدوجاكادير )البلدية(04844Pمنتصر عبد العالي

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: طاطام/م تمدولت

باها

806/09/17 27 إلتحاق بالزوجةمولود أمزيغ 05163Lمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: طاطام/م تكزمرت

ملول

305/09/08 89 إلتحاق بالزوجميسوم عتيقة 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: طاطام/م الوكوم

باها

701/01/17 28 مزدوجتسكدلت05298Hمينة بن طلحة

المدرسة الجماعاتية ام إقليم: طاطام/م ايت وابلي

الكردان

802/09/20إقليم: طاطا 15 إلتحاق بالزوجنادية مرزوك 15991Fمزدوجأم الكردان

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: طاطام/م الواحات

باها

504/09/18 25 إلتحاق بالزوجنزهة ليعيشي 05202Dمزدوجامي مقورن
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: طاطام/م العتيقإقليم: طاطام/م ايت ويران 38 مزدوجتيسينت16075Xنعيمة أبرزاق

602/09/20إقليم: طاطام/م ايت وابليإقليم: طاطام/م اليغ 14 مزدوجأيت وابلي15970Hنعيمة أوبوسكسو

عمالة: أكادير  إدا م.م سوق السبت-أوركاإقليم: طاطام/م انسولة

وتنان

602/09/20 14 إلتحاق بالزوجنعيمة اسلم 04972Dمزدوجتاغزوت

402/09/14إقليم: طاطام/م تكزمرتإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو 47 إلتحاق بالزوجنعيمة شباني 16004Vمزدوجتيكزمرت

206/09/17إقليم: طاطام/م تاكموتإقليم: طاطام/م ابن يعقوب 35 إلتحاق بالزوجهاجر المربطي 16010Bمزدوجتكموت

102/09/20إقليم: طاطام/م ايت وابليإقليم: طاطام/م اسمليل 14 مزدوجأيت وابلي15970Hهمام م

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: طاطام/م ابن يعقوب

الفنيدق

104/09/18 29 إلتحاق بالزوجوفاء ميسوم 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

104/09/18إقليم: طاطام. اكرضإقليم: طاطام. فم زكيد 24 المازيغيةتمنارت15980Uأوشميق حفيظة

المدرسة الجماعاتية ام 

الكردان

302/09/21إقليم: طاطام/م تكزمرتإقليم: طاطا 7 المازيغيةتيكزمرت16004Vزكريا اتكد

عمالة: إنزكان ايت  م.أمهايشإقليم: طاطام/م تكزمرت

ملول

1201/01/17 14 المازيغيةتمسية22704Cعلي ابوبكر

104/09/18إقليم: طاطام. الجديدةإقليم: طاطام. القلعة 24 المازيغيةطاطا )البلدية(15950Lمريم أبنيت

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تيزنيتم. 18 نونبر

وتنان

116/09/93 96 نعمأحمد النجاري 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـيإقليم: تيزنيتم. الوفاء

وتنان

116/09/98 130 نعمأحوايس نعيمة 04823S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

مدرسة ميمونة أم إقليم: تيزنيت

المؤمنين

204/09/18عمالة: مراكش 25 إلتحاق بالزوجةأسرار م 02687V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

104/09/18إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: تيزنيت 31 إلتحاق بالزوجأمال عباس 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

م.ج للاسماء تيغمي 

المركز

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تيزنيت

وتنان

216/09/98 183 مزدوجاكادير )البلدية(04825Uأمهلوض العربي

م.ج المسيرة الخضراء 

مركز أداي

م.م هارون إقليم: تيزنيت

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/17 25 مزدوجاقصري04897Xابراهيم  مسكيني
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تيزنيت

باها

104/09/18 38 مزدوجانشادن05240Vابراهيم بوصير

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: تيزنيت

باها

104/09/19 21 إلتحاق بالزوجاسماء وشن 05172Wمزدوجأيت عميرة

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م بكار حسين بن إقليم: تيزنيت

حيسون مركزية انامر 

904/09/19إقليم: تيزنيت 16 مزدوجأيت وافقا16895Nالحسين بوتغمرت

م.م ابو حسون السمللي 

مركزية تافراوت ايت داود

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: تيزنيت

وتنان

206/09/00 167 مزدوجالدراركة27583Fالفاضيل أحمد

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: تيزنيت

ملول

804/09/18 29 إلتحاق بالزوجالمرضي خديجة 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تيزنيت

وديرن

702/09/20إقليم: تيزنيت 9 مزدوجاربعاء أيت أحمد16940Mالمعروفي ياسين

م.م اللوز مركزية  

تفراضن

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: تيزنيت

وتنان

504/09/02 62 إلتحاق بالزوجالموخ فتيحة 26998Vمزدوجالدراركة

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

730/01/17إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 17 مزدوجتيزغران16958Gالناصري سعيد

م.ج سيدي عيسى مركزية 

ازربي

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تيزنيت

باها

204/09/18 34 مزدوجأيت ميلك05244Zايمان اعطار

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تيزنيت

مركزية تنكطوف

902/09/20إقليم: تيزنيت 14 مزدوجاربعاء أيت أحمد16939Lايمان خيار

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

م.م الوحدة مركزية إقليم: تيزنيت

دوتيزي

604/09/19إقليم: تيزنيت 21 مزدوجتيزغران16955Dبوجمعة صناع

م.م خالد بن الوليد مركزية 

تكديرت

عمالة: إنزكان ايت م العرفانإقليم: تيزنيت

ملول

716/09/96 171 مزدوجانزكان )البلدية(05036Yبوشعيب الكاسمي

م.م الوحدة مركزية 

دوتيزي

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: تيزنيت

مركزية ميرغت

104/09/18إقليم: سيدي افني 30 إلتحاق بالزوجبيكركار فاطمة 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

اوكني

506/09/17إقليم: تيزنيت 29 مزدوجانزي16917Mتهامي رزق

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

م.ج الحضيكي مركز افل إقليم: تيزنيت

اغير

102/09/20إقليم: تيزنيت 9 مزدوجأفل  اغير16871Mجاطيم م

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

م.م مولي رشيد مركزية إقليم: تيزنيت

تومنار

602/09/09إقليم: تيزنيت 81 إلتحاق بالزوجةحافظي هشام 16985Lمزدوجسيدي أحمد أو موسى

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــلإقليم: تيزنيتم. لل مريم

وتنان

106/09/01 124 نعمحسني مينة 24027R)مزدوجاكادير )البلدية
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

704/09/18إقليم: تيزنيت 28 مزدوجأيت ايسافن16963Mحسين كاديري

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: تيزنيت

باها

805/09/08 54 مزدوجانشادن05123Tحفيظ بوخالي

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تيزنيت

باها

704/09/18 38 مزدوجأيت عميرة20555Sحفيظ جوحي

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

مجموعة مدارس إقليم: تيزنيت

الحنصالي مركزية اكورين 

202/09/20إقليم: سيدي افني 14 إلتحاق بالزوجحنان بواديدان 16999Bمزدوجسيدي مبارك

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تيزنيت

باها

204/09/18 38 مزدوجأيت عميرة05178Cخديجة الجمعاوي

عمالة: أكادير  إدا م. الســلمإقليم: تيزنيتم. اليعقوبي

وتنان

116/09/98 96 نعمخديجة الكيد 04825U)مزدوجاكادير )البلدية

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: تيزنيت

ملول

906/09/01 139 الدشيرة الجهادية 05056Vرشيد  الشليح

)البلدية(

مزدوج

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م بكار حسين بن إقليم: تيزنيت

حيسون مركزية انامر 

802/09/20إقليم: تيزنيت 14 مزدوجأيت وافقا16895Nرشيد بولحوت

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

204/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 21 مزدوجتيزغران16958Gرشيدة عيدا

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

م.م الوحدة مركزية إقليم: تيزنيت

دوتيزي

104/09/19إقليم: تيزنيت 21 مزدوجتيزغران16955Dرقية الدكوك

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تيزنيت

وتنان

106/09/01 171 مزدوجاكادير )البلدية(24772Aسامي نادية

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تيزنيت

باها

302/09/15 34 مزدوجأيت ميلك05246Bسمللي م

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

م.م لل مريم مركزية إقليم: تيزنيت

الزاويت

804/09/18إقليم: تيزنيت 29 إلتحاق بالزوجسناء ادمسعود 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاح )م/ج(إقليم: تيزنيت

باها

204/09/18 38 مزدوجأيت ميلك05249Eشرداني مليكة

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تيزنيت

باها

104/09/18 28 إلتحاق بالزوجةصالح الصالح 05122Sمزدوجبلفاع

م.ج الحضيكي مركز افل 

اغير

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكورإقليم: تيزنيت 11 مزدوجأيت عبد ا17332Nعائشة بوليد

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميإقليم: تيزنيت

وتنان

1006/09/00 173 مزدوجاكادير )البلدية(24202Fعابد السلم الزروالي
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تيزنيت

الدشيرة

104/09/18إقليم: طانطان 19 إلتحاق بالزوجةعبد الله نوحي 15379R)مزدوجالوطية )البلدية

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: تيزنيت

باها

904/09/12 50 مزدوجأيت عميرة25589Nعبد الرحمان أزكاك

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تيزنيتم.ج تافراوت المولود

اوكني

530/01/17إقليم: تيزنيت 36 مزدوجانزي16917Mعبد ا بحماني

م.م عثمان ابن عفان 

مركزية الحفاير

عمالة: إنزكان ايت م بدرإقليم: تيزنيت

ملول

106/09/01 151 مزدوجأيت ملول )البلدية(20003Sعثمان ماروي

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

مجموعة مدارس الفارابي إقليم: تيزنيت

مركزية سيدي داود

204/09/18إقليم: سيدي افني 19 إلتحاق بالزوجةعمر حسين 16991Tمزدوجسيدي مبارك

م.م احمد باحنيني مركزية إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليز

تاغزوت

404/09/18إقليم: تيزنيت 19 مزدوجاربعاء أيت أحمد16936Hفؤاد الحوزي

م.م اللوز مركزية  

تفراضن

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تيزنيت

باها

330/01/17 32 مزدوجأيت ميلك05246Bلمية اعباس

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

104/09/19إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمسإقليم: تيزنيت 16 مزدوجاربعاء أيت أحمد16946Uم الجداوي

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

م.ج المسيرة الخضراء إقليم: تيزنيت

مركز أداي

104/09/18إقليم: تيزنيت 25 مزدوجاثنين أداي16901Vم بنسعيد

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

304/09/18إقليم: تيزنيت 28 مزدوجأيت ايسافن16963Mمعاد الباز

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

م.م عثمان ابن عفان إقليم: تيزنيت

مركزية الحفاير

1004/09/18إقليم: تيزنيت 29 إلتحاق بالزوجمليكة حاجي 17137Bمزدوجالركادة

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تيزنيت

مركزية تنكطوف

902/09/20إقليم: تيزنيت 14 مزدوجاربعاء أيت أحمد16939Lمنى خيار

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليز

باها

906/09/17 25 إلتحاق بالزوجمينة ادبا 05140Lمزدوجواد الصفا

م.م بكار حسين بن 

حيسون مركزية انامر 

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تيزنيت

باها

904/09/18 29 إلتحاق بالزوجنعيمة واعدي 05163Lمزدوجسيدي بيبي

م.م بكار حسين بن 

حيسون مركزية انامر 

م.م المختار السوسي إقليم: تيزنيت

مركزية ايت وافقا

604/09/18إقليم: تيزنيت 28 مزدوجأيت وافقا16888Fوفاء ادرايس

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس

مركزية تلوكاس

904/09/18إقليم: تيزنيت 28 مزدوجاربعاء أيت أحمد16934Fيوسف اوالحاج
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10

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

الزرقطوني

105/09/03إقليم: كلميم 131 مزدوجكلميم )البلدية(10543Jالمسري امبارك

المدرسة البتدائية مولي 

اسماعيل

المدرسة البتدائية احمد إقليم: أسا - الزاك

الحنصالي

105/09/11إقليم: كلميم 39 إلتحاق بالزوجام ارجال شكرادي 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن 

عقول البتدائية

المدرسة البتدائية عمر إقليم: أسا - الزاك

ابن الخطاب

102/09/20إقليم: أسا - الزاك 14 مزدوجالزاك )البلدية(06833Bحسناء بللي

المدرسة البتدائية عمر 

ابن الخطاب

م م المام علي بن ابي إقليم: أسا - الزاك

طالب

506/09/17إقليم: كلميم 32 إلتحاق بالزوجحياة الكامل 10649Zمزدوجاباينو

602/09/09عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة 82 مزدوجتابريكت )المقاطعة(20915Hخديجة منصور

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة 119 إلتحاق بالزوجريان بهية 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية عمر 

ابن الخطاب

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

الزرقطوني

302/09/14إقليم: كلميم 33 إلتحاق بالزوجسلم المسري 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

الزرقطوني

102/09/10إقليم: كلميم 65 إلتحاق بالزوجللة امغيار 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن 

عقول البتدائية

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

306/09/00إقليم: أسا - الزاك 167 إلتحاق بالزوجةمرزوك أحمد 25763C)مزدوجأسا )البلدية

المدرسة البتدائية مولي 

اسماعيل

عمالة: إنزكان ايت م الناشئةإقليم: أسا - الزاك

ملول

102/09/20 13 إلتحاق بالزوجسعاد ميروش 27798P)المازيغيةأيت ملول )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

المدرسة البتدائية مولي إقليم: أسا - الزاك

اسماعيل

102/09/21إقليم: أسا - الزاك 7 المازيغيةأسا )البلدية(06830Yسعيد انجار

802/09/20إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 24 مزدوجتمولي10584D خديجة أوخالي

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م تينزرت

المرابطين

105/09/08إقليم: كلميم 38 مزدوجتغجيجت27797Nأوريك مينة

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميمم.م تيسلن

الرجاء في ا

404/09/12إقليم: كلميم 37 إلتحاق بالزوجابو درار الزهرة 10549R)مزدوجكلميم )البلدية

104/09/02إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 24 مزدوجاخفنير06452Mاحمد  السياد

701/01/12إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 28 مزدوجفاصك10619Sاحمد العسري

م م المام علي بن ابي 

طالب

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميم

الشهداء

105/09/08إقليم: كلميم 55 إلتحاق بالزوجاكرام وحمو 27688V)مزدوجكلميم )البلدية
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عمالة: الصخيرات امحيجرإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدى

 - تمارة

902/09/15 32 إلتحاق بالزوجالجباري  نورة 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميم

الشهداء

116/09/96إقليم: كلميم 138 مزدوجكلميم )البلدية(27688Vالحسن   كيحال

المدرسة البتدائية جبل 

باني

م م المام علي بن ابي إقليم: كلميم

طالب

902/09/16إقليم: كلميم 36 إلتحاق بالزوجةالحسين أفراوي 10649Zمزدوجاباينو

م.م حليمة السعدية إقليم: كلميمم م اغبالو

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/10 14 مزدوجتدرارت04936Pالداودي م

المدرسة البتدائية احمد إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الحنصالي

203/09/13إقليم: كلميم 43 إلتحاق بالزوجالسعدية بابض 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

202/09/10إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م تينزرت 17 مزدوجتغجيجت10587Gالعربي بركة

116/09/86إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: كلميمم م راس امليل 7 مزدوجالشاطئ البيض05683Bالمنصوري علي

404/09/12إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م تينزرت 21 مزدوجتغجيجت10587Gامشغل م

المدرسة البتدائية جبل إقليم: كلميمم م المام البخاري

باني

105/09/11إقليم: كلميم 32 مزدوجتغجيجت10555Xاوبريك عبد الرحيم

المدرسة البتدائية حي 

الرجاء في ا

عمالة: أكادير  إدا م. إكيدار الجديدةإقليم: كلميم

وتنان

1016/09/99 130 مزدوجالدراركة27583Fباعوش غالية

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية المل

الشهداء

116/09/99إقليم: كلميم 119 إلتحاق بالزوجبوشريف نجاة 27688V)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

716/09/97عمالة: مراكشمدرسة أنوالإقليم: كلميم 139 إلتحاق بالزوجبوعبيد   لطيفة 02481W)مزدوجالمنارة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية إفران 

الطلس الصغير

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: كلميم

ملول

1006/09/01 98 نعمتاغولت انمير البشير 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: كلميمم م راس امليل

السعدية

402/09/20إقليم: طانطان 24 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dتعز حنان

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميمم م توتلين

الشهداء

102/09/10إقليم: كلميم 51 إلتحاق بالزوجةجمال حكوني 27688V)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م تينزرت

المرابطين

104/09/02إقليم: كلميم 165 مزدوجتغجيجت27797Nحامي حبيب

المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

المدرسة البتدائية عمر إقليم: كلميم

الخيام

206/09/01إقليم: العيون 110 مزدوجالعيون )البلدية(22133Gحركاني فاطمة
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404/09/19إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميمم م تيدالت 22 إلتحاق بالزوجحفيظة بن مبارك 10582Bمزدوجتمولي

110/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي 53 مزدوجطانطان )البلدية(15364Zحفيظة بوزكية

505/09/03إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م الطاهر الفراني 46 إلتحاق بالزوجخديجة ضريف 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

الرجاء في ا

المدرسة البتدائية طارق إقليم: كلميم

بن زياد

116/09/98إقليم: العيون 140 مزدوجالعيون )البلدية(06433Sخشاب رضوان

م م الشيخ المدني إقليم: كلميمم م تيمولي اوفل

الناصري

505/09/11إقليم: كلميم 31 نعمدامر م 10568Lمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية عبدا إقليم: كلميمم م تيدالت

بن ياسين

710/01/17إقليم: كلميم 33 إلتحاق بالزوجربيعة الشابي 10537C)مزدوجكلميم )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. إكر أوفلوسإقليم: كلميمم م واوملوكت

وتنان

210/01/17 39 إلتحاق بالزوجرزوق زكية 27580Cمزدوجأورير

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الرجاء في ا

402/09/14إقليم: كلميم 35 إلتحاق بالزوجةرشيد الفراع 10549R)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م توتلين

للحسناء

109/12/11إقليم: كلميم 43 إلتحاق بالزوجرقية فوزي 10544K)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

للعائشة

216/09/99إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: كلميم 136 مزدوجالسمارة )البلدية(27098Dرياب عيادة

المدرسة الجماعاتية إفران 

الطلس الصغير

110/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: كلميم 28 إلتحاق بالزوجزينب حفى 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

702/09/20إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميمم م افرض ند الحسين 16 إلتحاق بالزوجسعاد افراو 10582Bمزدوجتمولي

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م تيمولي اوفل

للعائشة

105/09/11إقليم: كلميم 50 إلتحاق بالزوجسوسي عائشة 10547N)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م الشاطئ البيض

المسيرةالخضراء

204/09/02إقليم: كلميم 165 مزدوجكلميم )البلدية(10538Dسيدي  الهاش

302/09/20إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: كلميمم م راس امليل 14 مزدوجالشاطئ البيض05683Bسين سعاد

م م المام علي بن ابي إقليم: كلميمم م حمادي المرابطي

طالب

910/01/17إقليم: كلميم 36 إلتحاق بالزوجةصالح مسيعي 10649Zمزدوجاباينو

المدرسة البتدائية جبل 

باني

804/09/18إقليم: كلميمم م فاصكإقليم: كلميم 24 إلتحاق بالزوجعائشة بوعولتين 10616Nمزدوجفاصك
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إقليم: شتوكة آيت م.ج  المستقبلإقليم: كلميمم م المام البخاري

باها

304/09/12 38 مزدوجبلفاع05220Yعائشة صاليحي

1002/09/20إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: كلميمم م تكلث 24 مزدوجافركات10601Xعبد الرحمان حجاري

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م المام البخاري

المرابطين

116/09/93إقليم: كلميم 32 مزدوجتغجيجت27797Nعبد ا لشكر

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م فاصك

الزرقطوني

105/09/11إقليم: كلميم 49 إلتحاق بالزوجعدى مينة 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

510/01/17إقليم: كلميمم م تكاوستإقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي 30 إلتحاق بالزوجغزلن زروال 10640Pمزدوجلقصابي تاكوست

202/09/20إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 14 مزدوجأيت بوفلن10564Gفاطمة ارحماني

م م المام علي بن ابي إقليم: كلميمم م تيمولي اوفل

طالب

203/09/18إقليم: كلميم 29 إلتحاق بالزوجفاطمة السريفي 10649Zمزدوجاباينو

704/09/19إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م حاسي الكاح 21 مزدوجتغجيجت10587Gفاطمة رضوان

م م المام علي بن ابي 

طالب

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميم

الشهداء

106/09/00إقليم: كلميم 78 إلتحاق بالزوجفاطمة ياسين 27688V)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميم

الشهداء

116/09/91إقليم: كلميم 142 مزدوجكلميم )البلدية(27688Vفنفوز بوجمعة

م م الشيخ المدني 

الناصري

204/09/12إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميم 38 نعمفيصال الوزاني 10582Bمزدوجتمولي

مجموعة مدارس إقليم: كلميمم م حمادي المرابطي

الطويحينة المركزية

304/09/19عمالة: مراكش 21 إلتحاق بالزوجلبنى عللي 02807Aمزدوجالويدان

المدرسة البتدائية حمان إقليم: كلميمم م المام البخاري

الفطواكي

105/09/08إقليم: كلميم 65 إلتحاق بالزوجلمياء كرزيما 10541G)مزدوجكلميم )البلدية

إقليم: فحص - م/م الياسمين البتدائيةإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

انجرة

304/09/12 31 مزدوجاجوامعة26348Nلوخي عثمان

1002/09/20إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 14 مزدوجأيت بوفلن10564Gليلى لعصيبي

المدرسة البتدائية جبل إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش

باني

205/09/11إقليم: كلميم 25 مزدوجتغجيجت10555Xم ازاو

المدرسة البتدائية 

المسيرةالخضراء

المدرسة البتدائية العهد إقليم: كلميم

الجديد

116/09/98إقليم: سيدي افني 52 نعمم وشن 16695W)مزدوجسيدي إفني )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إفران 

الطلس الصغير

المدرسة البتدائية معركة إقليم: كلميم

الدشيرة

1002/09/10إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bموسى أنكمار

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: كلميمم م تركمايت 157 مزدوجكلميم )البلدية(26846Eمومني محماد

604/09/12إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: كلميمم م ادموسى 22 إلتحاق بالزوجميسين فاطمتو 06835D)مزدوجأسا )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م تكاوست

المسيرةالخضراء

116/09/98إقليم: كلميم 75 إلتحاق بالزوجنادية حيروش 10538D)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

716/09/91إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: كلميم 159 إلتحاق بالزوجةناضي عبد الرحيم 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

م م المام علي بن ابي 

طالب

المدرسة البتدائية حي إقليم: كلميم

الشهداء

102/09/10إقليم: كلميم 56 إلتحاق بالزوجنجاة    وسيد 27688V)مزدوجكلميم )البلدية

102/09/20إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 24 مزدوجتمولي10584Dهشام عاصم

م م المام علي بن ابي 

طالب

المدرسة البتدائية إقليم: كلميم

للحسناء

702/09/10إقليم: كلميم 37 إلتحاق بالزوجيامنة ادعمار 10544K)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش

المرابطين

102/09/20إقليم: كلميم 24 مزدوجتغجيجت27797Nيوسف بوالحيلت

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

102/09/20إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئةإقليم: كلميم 8 المازيغيةكلميم )البلدية(20388K رباب اقديم

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

المدرسة الجماعاتية مير إقليم: كلميم

اللفت

102/09/16إقليم: سيدي افني 20 المازيغيةمير لفت27542Lحنان مروش

المدرسة البتدائية المدني إقليم: كلميمم م افرض ند الحسين

الخصاصي

202/09/21إقليم: كلميم 9 إلتحاق بالزوجمجدوب جميلة 10552U)المازيغيةبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية المدني 

الخصاصي

107/09/16إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميم 36 المازيغيةكلميم )البلدية(10539Eمريم أهرموش

المدرسة البتدائية جبل إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي

باني

204/09/20إقليم: كلميم 9 المازيغيةتغجيجت10555Xهشام بويفتران

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدإقليم: سيدي افني

وتنان

104/09/02 153 مزدوجاكادير )البلدية(04841Lأجديك ابراهيم

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

602/09/20إقليم: سيدي افني 24 مزدوجأيت الرخا17026Fأمينة ألعين

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: سيدي افني

الدشيرة

212/01/17إقليم: طانطان 43 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rابراهيم  العابدي
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرإقليم: سيدي افني

ملول

404/09/02 143 الدشيرة الجهادية 05057Wابراهيم بلوش

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

102/09/21إقليم: سيدي افني 7 سيدي عبد ا أو 17043Zابراهيم بن م

بلعيد

مزدوج

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس الزدهار إقليم: سيدي افني

مركزية كرامة

201/01/17إقليم: سيدي افني 17 مزدوجتيغيرت17070Dاحمد ادبالحسن

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

إقليم: شتوكة آيت م. الشروقإقليم: سيدي افني

باها

304/09/12 28 إلتحاق بالزوجةارجدال اسماعيل 27812Eمزدوجسيدي بيبي

م.م الضياء مركزية سيدي 

علي بوزيد

مدرسة أيت بعمران إقليم: سيدي افني

البتدائية

104/09/02إقليم: سيدي افني 121 إلتحاق بالزوجاسماء حكي 27817K)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

306/09/17إقليم: سيدي افني 35 مزدوجايبضر17056Nاسماعيل لمع

مجموعة مدارس النسيم 

مركزية امي نفاست

م م المام علي بن ابي إقليم: سيدي افني

طالب

606/09/00إقليم: كلميم 29 إلتحاق بالزوجةالحسن حرمة ا 10649Zمزدوجاباينو

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: سيدي افني

تاسريرت

1105/09/07إقليم: تيزنيت 93 مزدوجتاسريرت16863Dالرامي عبد العالي

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: سيدي افني

ادبيفنشكير

604/09/19إقليم: سيدي افني 21 مزدوجسيدي حساين أو علي17013Sالزهرة فاك

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

104/09/18إقليم: سيدي افني 38 مزدوجتيوغزة16801Lالصديق جامع

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

المدرسة البتدائية معركة إقليم: سيدي افني

الدشيرة

102/09/20إقليم: طانطان 24 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rالعزة بوركب

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

512/01/17إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: سيدي افني 43 إلتحاق بالزوجالمنضورحورية 17598Cمزدوجالخنانيف

م.م عمر ابن الخطاب 

مركزية ميرغت

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي افني

تيوغزة

206/09/17إقليم: سيدي افني 24 إلتحاق بالزوجالهباري الزهرة 16800Kمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الحنصالي مركزية اكورين 

502/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجسيدي مبارك16999Bالياس ابوحميدة

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

المدرسة البتدائية المختار إقليم: سيدي افني

السوسي

202/09/16إقليم: العيون 28 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fامرير الحسن

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

116/09/99إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: سيدي افني 183 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16691Sبايت رشيد

مجموعة مدارس النسيم 

مركزية امي نفاست

المدرسة البتدائية حي إقليم: سيدي افني

الشهداء

105/09/03إقليم: كلميم 59 إلتحاق بالزوجةبدا حسن 27688V)مزدوجكلميم )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م الضياء مركزية سيدي 

علي بوزيد

216/09/96إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 193 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16696Xبوبكر دومني

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

502/09/21إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: سيدي افني 7 مزدوجتغجيجت10587Gتمزيغت رشيدة

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

606/09/17إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تنكرفاإقليم: سيدي افني 35 مزدوجتنكرفا27819Mجمال اكتتبي

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

مجموعة مدارس المعري إقليم: سيدي افني

مركزية تغيرت

202/09/20إقليم: سيدي افني 11 مزدوجتيغيرت17062Vحافظ اكرامي

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

402/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجايبضر17056Nحجو الحسن

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م ابن يونس مركزية إقليم: سيدي افني

ادارو

704/09/19إقليم: سيدي افني 15 إلتحاق بالزوجحفيظة عنوز 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

مجموعة مدارس عوينة إقليم: سيدي افني

تركز البتدائية

902/09/21إقليم: أسا - الزاك 17 مزدوجعوينة لهنا06839Hحليمة بله

مجموعة مدارس المل 

مركزية النابور

1004/09/19إقليم: كلميمم م 23 نونبرإقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجحنان لحميد 10647Xمزدوجتلوين اساكا

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

302/09/20إقليم: طانطان 24 مزدوجالوطية )البلدية(25787Dخديجة  الديماني

المدرسة الجماعاتية 

تيوغزة

مدرسة أيت بعمران إقليم: سيدي افني

البتدائية

305/09/03إقليم: سيدي افني 145 مزدوجسيدي إفني )البلدية(27817Kخديجة الباعمراني

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

104/09/02إقليم: سيدي افنيمدرسة المنطلقإقليم: سيدي افني 155 مزدوجسيدي إفني )البلدية(27543Mخديجة امزوك

مجموعة مدارس 23 

نونبر مركزية فم كيزي

504/09/02إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: سيدي افني 155 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16694Vخديجة بن عبل

مجموعة مدارس الشاطئ 

مركزية ادبوشني

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي افني

طفيل

116/09/96إقليم: سيدي افني 195 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16692Tرشيد اولد بن حدو

م.م ابن يونس مركزية 

ادارو

304/09/12إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: سيدي افني 28 إلتحاق بالزوجةرشيد فاتح 10352Bمزدوجايدا اوكلول

مجموعة مدارس 3 مارس 

مركزية اتنين املو

المدرسة البتدائية عائشة إقليم: سيدي افني

أم المؤمنين

303/09/13إقليم: العيون 35 إلتحاق بالزوجرشيدة بوكرين 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

805/09/03إقليم: سيدي افني 157 مزدوجسيدي حساين أو علي17006Jرضوان خياطي

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

102/09/16إقليم: سيدي افني 22 إلتحاق بالزوجةروط عبد اللطيف 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية معركة إقليم: سيدي افني

الدشيرة

106/09/17إقليم: طانطان 39 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rزكرياء القرع

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

701/01/17إقليم: سيدي افني 28 مزدوجاسبوية16725Dزويغي الحسين

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

المدرسة البتدائية 3 إقليم: سيدي افني

مارس

102/09/14إقليم: كلميم 37 إلتحاق بالزوجزينبة أرموش 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

506/09/17إقليم: سيدي افني 35 مزدوجتيوغزة16815Bزينبة بن عبل

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

302/09/20إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: سيدي افني 24 مزدوجفاصك10619Sسعاد تمام

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

 مجموعة مدارس التلل إقليم: سيدي افني

مركزية ادبنران

104/09/18إقليم: سيدي افني 25 مزدوجتيغيرت17066Zسعدية ولد حمو

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس المعري إقليم: سيدي افني

مركزية تغيرت

502/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجتيغيرت17062Vسمر رشيد

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

104/09/19إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تنكرفاإقليم: سيدي افني 18 مزدوجتنكرفا27819Mسمير كرتام

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

616/09/99إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: سيدي افني 7 مزدوجتغبالت13379Sصادكي احمد

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: سيدي افني

الطلس الصغير

206/09/17إقليم: كلميم 35 إلتحاق بالزوجعائشة بوليد 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

مجموعة مدارس أمغار إقليم: سيدي افني

سعيد مركزية السماهرة

102/09/20إقليم: سيدي افني 14 إلتحاق بالزوجةعالي بنيحي 16781Pمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس ابن 

زيدون مركزية انامر

مجموعة مدارس 21 إقليم: سيدي افني

غشت مركزية اداي

112/01/17إقليم: سيدي افني 49 مزدوجاسبوية16739Uعبد الرحمن بهي

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

402/09/21إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: سيدي افني 17 مزدوجتغجيجت10589Jعبد الرحيم صياح

م.م الضياء مركزية سيدي 

علي بوزيد

404/09/02إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 159 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16696Xعبد اللطيف لشكار

مجموعة مدارس ابن 

زيدون مركزية انامر

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

102/09/20إقليم: سيدي افني 11 مزدوجامي نفاست16748Dعبد ا الرايس

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

802/09/21إقليم: سيدي افني 17 مزدوجامي نفاست16748Dعبلة ترفيس

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

عياض مركزية اربعاء ايت 

602/09/21إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاربعاء أيت عبد ا16789Yعلي تاجري25
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

204/09/19إقليم: سيدي افني 18 مزدوجأيت الرخا17026Fعمر ابيكو

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

102/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجتيوغزة16815Bفاطمة أمرير

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس المعري إقليم: سيدي افني

مركزية تغيرت

102/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجتيغيرت17062Vفاطمة ابو طالب

م.م  وادي المخازن إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية أنفك

مركزية ادبركة

202/09/20إقليم: سيدي افني 12 مزدوجتنكرفا16772Eفاطمة الزهراء بوليمي

م.م الضياء مركزية سيدي 

علي بوزيد

104/09/02إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: سيدي افني 147 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16691Sفاطمة الزهراوي

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

م.م  وادي المخازن إقليم: سيدي افني

مركزية ادبركة

302/09/21إقليم: سيدي افني 7 مزدوجتنكرفا16772Eفاطمة جرموني

م.م  وادي المخازن 

مركزية ادبركة

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: سيدي افني

باها

812/01/17 40 إلتحاق بالزوجكبيرة ابخار 05154Bمزدوجسيدي بيبي

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس أمغار إقليم: سيدي افني

سعيد مركزية السماهرة

102/09/21إقليم: سيدي افني 7 مزدوجتنكرفا16781Pكريمة لفنون

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

المسيرةالخضراء

103/09/13إقليم: كلميم 48 نعملطيفة الفنشير 10538D)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

المرابطين

106/09/17إقليم: كلميم 35 إلتحاق بالزوجلطيفة بتشكيل 27797Nمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

مجموعة مدارس طارق إقليم: سيدي افني

بن زياد مركزية ابضر

104/09/19إقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجلطيفة فرست 17055Mمزدوجايبضر

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي افني

تيوغزة

104/09/19إقليم: سيدي افني 21 إلتحاق بالزوجليلى ارجدال 16800Kمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

مجموعة مدارس إقليم: سيدي افني

الحنصالي مركزية اكورين 

504/09/19إقليم: سيدي افني 21 مزدوجسيدي مبارك16999Bمباركة همو

مجموعة مدارس ابن 

زيدون مركزية انامر

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

705/09/03إقليم: سيدي افني 147 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16695Wمحسين صابر

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس طارق إقليم: سيدي افني

بن زياد مركزية ابضر

104/09/19إقليم: سيدي افني 31 مزدوجايبضر17055Mم اولشكر

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

116/09/94إقليم: سيدي افنيمدرسة المنطلقإقليم: سيدي افني 205 مزدوجسيدي إفني )البلدية(27543Mم بلغرايض

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

206/09/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: سيدي افني 29 إلتحاق بالزوجةم تكوشت 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس طارق إقليم: سيدي افني

بن زياد مركزية ابضر

202/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجايبضر17055Mم لهمان

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

602/09/20إقليم: سيدي افني 14 مزدوجتيوغزة16815Bم موستيك

م.م  وادي المخازن 

مركزية ادبركة

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

112/01/17إقليم: سيدي افني 40 إلتحاق بالزوجمريم أوحمودو 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

 المدرسة البتدائية المير إقليم: سيدي افني

مولي عبد ا

302/09/20إقليم: طانطان 14 إلتحاق بالزوجمريم حيدون 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين املو

102/09/21إقليم: سيدي افني 7 مزدوجاثنين املو16754Kمكيزرة امال

مجموعة مدارس 3 مارس 

مركزية اتنين املو

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

206/09/01إقليم: سيدي افني 151 مزدوجسيدي إفني )البلدية(16695Wمليكة أمزاي

مجموعة مدارس طارق 

بن زياد مركزية ابضر

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

702/09/21إقليم: سيدي افني 7 مزدوجتيوغزة16815Bمنى اورير

م.م  م بن الحسين 

مركزية اسك

م.م هارون إقليم: سيدي افني

الرشيد-أقصـري

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1104/09/12 45 مزدوجاقصري04897Xمينة عنوز

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

المدرسة البتدائية 3 إقليم: سيدي افني

مارس

102/09/14إقليم: كلميم 36 إلتحاق بالزوجمينة لحميد 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس 23 

نونبر مركزية فم كيزي

104/09/02إقليم: سيدي افنيمدرسة المنطلقإقليم: سيدي افني 155 مزدوجسيدي إفني )البلدية(27543Mنادية خلفي

مجموعة مدارس اد 

المحفوض مركزية اد 

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

906/09/01إقليم: سيدي افني 171 مزدوجسيدي حساين أو علي17006Jنجاة دهيوير

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

604/09/19إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: سيدي افني 31 مزدوجلبيار10626Zنزهة بنجلون

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

مدرسة أيت بعمران إقليم: سيدي افني

البتدائية

216/09/99إقليم: سيدي افني 128 إلتحاق بالزوجنورة مبارك 27817K)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

1002/09/20إقليم: سيدي افني 14 سيدي عبد ا أو 17043Zهشام المسعودي

بلعيد

مزدوج

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: سيدي افني

ادبيفنشكير

202/09/20إقليم: سيدي افني 24 مزدوجسيدي حساين أو علي17013Sياسين المسامحي

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

1004/09/12إقليم: سيدي افني 35 مزدوجاسبوية16725Dيحضيه بوجمير

مجموعة مدارس أبي 

الحسن اللغي مركزية 

202/09/21إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: سيدي افني 7 مزدوجتغجيجت10589Jيوسف اسلم
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

المدرسة الجماعاتية إقليم: سيدي افني

تيوغزة

202/09/20إقليم: سيدي افني 14 المازيغيةتيوغزة16800Kالسويلمة بورحيم

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

702/09/21إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 7 المازيغيةكلميم )البلدية(10540Fصالح الضهوير

المدرسة البتدائية ابن 

طفيل

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

102/09/21إقليم: سيدي افني 6 المازيغيةأيت الرخا17026Fملعيدة زكنون

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

المدرسة البتدائية حسان إقليم: طانطان

بن تابث

116/09/98إقليم: العيون 138 مزدوجالعيون )البلدية(26038Bأمما  اسماعيل

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

904/09/02إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: طانطان 80 مزدوجالعيون )البلدية(20466Vالبهلول   نادية

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

102/09/21إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: طانطان 10 إلتحاق بالزوجالحسبية داود 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبور

ملول

605/09/03 124 مزدوجانزكان )البلدية(05042Eالصالحي    سفيان

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

مجموعة مدارس المجد إقليم: طانطان

البتدائية

102/09/16إقليم: أسا - الزاك 26 مزدوجعوينة يغمان26283Tالوالي مكروم

المدرسة البتدائية حي إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة

الشهداء

217/09/84إقليم: كلميم 154 مزدوجكلميم )البلدية(27688Vاوبلوش  علي

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

المدرسة البتدائية إقليم: طانطان

الموحدين

103/09/13إقليم: طانطان 38 مزدوجطانطان )البلدية(25228Wبشرى بلقاسم

المدرسة البتدائية 

الموحدين

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: طانطان 124 مزدوجواحة سيدي ابراهيم25428Nبوعبيد   نعيمة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

104/09/19إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تنكرفاإقليم: طانطان 20 مزدوجتنكرفا27819Mتوفيق الزهرة

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

202/09/20إقليم: طانطان 9 إلتحاق بالزوجحياة سهيل 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

المدرسة البتدائية عبد إقليم: طانطان

الكريم الخطابي

102/09/09إقليم: العيون 28 إلتحاق بالزوجدريمزة افقير 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

الدشيرة

204/09/12إقليم: طانطان 28 مزدوجالوطية )البلدية(15379Rعبد العزيز الحدادي

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

مجموعة مدارس السيفر إقليم: طانطان

المركزية

306/09/01عمالة: مراكش 90 مزدوجحربيل02755Uغبور علي

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

204/09/19إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: طانطان 15 إلتحاق بالزوجفاطمة غانم 25540K)مزدوجالعيون )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طانطان

عياض

704/09/18إقليم: طانطان 22 نعمفاطمة نضيف 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

204/09/02إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية تكلإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة 128 مزدوجالسمارة )البلدية(27515Gلمغيفري    الهاشم

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة البتدائية الشيخ إقليم: طانطان

ماء العينين

103/09/13إقليم: طانطان 44 مزدوجالوطية )البلدية(27108Pم رماضي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

604/09/18إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: طانطان 16 مزدوجامتدي10590Kم عماري

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

المدرسة البتدائية بئر إقليم: طانطان

أنزران

202/09/14إقليم: طانطان 28 نعممراد بوغنطار 15371G)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية الشيخ 

ماء العينين

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

206/09/17إقليم: طانطان 32 مزدوجطانطان )البلدية(15376Mهشام فهمي
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

11

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بوجدور

زيدون

502/09/10إقليم: العيون 34 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hالعفروكى  حفىضة

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية م إقليم: بوجدور

السادس

602/09/20إقليم: العيون 22 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lبكيكير عدنان

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

مدرسة م ولد علي إقليم: بوجدور

المكناسي

404/09/12عمالة: سل 24 إلتحاق بالزوجحليمة الغاريتي 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

116/09/95عمالة: مكناسالمنصورإقليم: بوجدور 156 مزدوجمكناس )البلدية(20619Lرشيد   طموح

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية م إقليم: بوجدور

السادس

1102/09/21إقليم: العيون 16 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lعائشة ايت احيا

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: بوجدور

بن ياسين

302/09/20إقليم: العيون 8 إلتحاق بالزوجةعبد الوهاب بن الصابي 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: بوجدور

الثاني

202/09/21إقليم: بوجدور 16 مزدوجبوجدور )البلدية(06478Rفاطمة الزهراء الصحراوي

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

 المدرسة البتدائية إقليم: بوجدور

لنبعاث

204/09/19إقليم: بوجدور 18 مزدوجبوجدور )البلدية(06479Sفاطمة لشكر

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

1006/09/00عمالة: مكناسالطائفإقليم: بوجدور 148 مزدوجمكناس )البلدية(03816Xلمياء  عليوي

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

102/09/20إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: بوجدور 22 مزدوجطرفاية )البلدية(25873Xمريم ادياكو

 المدرسة البتدائية 

لنبعاث

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

الدشيرة

102/09/10إقليم: العيون 28 مزدوجالعيون )البلدية(25877Bهدى    البازي

المدرسة البتدائية 

المركزية المل

المدرسة البتدائية م إقليم: السمارة

السادس

902/09/21إقليم: العيون 7 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lالمعلومة بونحاس

مدرسة م بن  الراضي إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

السلوي

116/09/94إقليم: العرائش 177 مزدوجالعرائش )البلدية(05716Mتبركانت حفيظ

المدرسة البتدائية 

المركزية طه بلقاسم

506/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الوفاقإقليم: السمارة 35 مزدوجالعيون )البلدية(24991Nتسلم امكيتير

عمالة: إنزكان ايت م الناشئةإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

ملول

206/09/01 171 مزدوجأيت ملول )البلدية(27798Pعبد الصادق رشيد

المدرسة البتدائية  كم 

لكويز

المدرسة البتدائية المختار إقليم: السمارة

السوسي

1104/09/18إقليم: العيون 24 المازيغيةالمرسى )البلدية(26042Fنفيسة الصالحي

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية صلح إقليم: العيون

الدين اليوبي

302/09/20إقليم: العيون 9 إلتحاق بالزوجابتسام مرسو 26039C)مزدوجالعيون )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية طارق 

بن زياد

116/09/99إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيونإقليم: العيون 58 نعمابن ناجي حسن 06429M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أم 

سلمة

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: العيون

م الزرقطوني

116/09/85إقليم: العيون 28 نعمالحسين معتز 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد 

م الزرقطوني

المدرسة البتدائية أم إقليم: العيون

سلمة

116/09/94إقليم: العيون 24 نعمالخاطيبي عبد الهادي 26040D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: العيون

الفهرية

702/09/16إقليم: العيون 16 نعمالسالكة زيدان 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية المختار إقليم: العيون

السوسي

1002/09/21إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fالسالمة زابيل

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

313/09/01إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: العيون 53 إلتحاق بالزوجالعزاوي نجية 17525Yمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: العيون

المنصور

316/09/91إقليم: العيون 104 نعمالمصطفى الحو 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنصور الذهبي

102/09/21إقليم: العيون 6 إلتحاق بالزوجامباركة الصالحي 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تيسلتين

المدرسة البتدائية بئر إقليم: العيون

أنزران

1005/09/11إقليم: العيون 6 نعماموش  ربيعة 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية رابعة إقليم: العيون

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/16 24 إلتحاق بالزوجايمان امغيليل 01801G مولي رشيد

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطين

زيدون

302/09/10إقليم: العيون 30 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hبايش الحسين

401/01/10إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الوفاقإقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابي 48 مزدوجالعيون )البلدية(24991Nبلتي الحبيب

المدرسة البتدائية فاطمة 

الفهرية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

104/09/02إقليم: العيون 82 نعمتيساوي مليكة 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

202/09/10إقليم: العيون 34 نعمجامع   بيزري 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عائشة 

أم المؤمنين

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنصور الذهبي

116/09/85إقليم: العيون 84 مزدوجالعيون )البلدية(06435Uحميد   ماكواني

606/09/07إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومة 36 مزدوجالعيون )البلدية(20466Vخديجة ابليح

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: العيون

الثاني

102/09/20إقليم: بوجدور 22 مزدوجبوجدور )البلدية(06478Rدرجة أجف
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م إقليم: العيونمركزية فم الواد القرية

السادس

302/09/21إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(06451Lسارة سكوري

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية أبو بكر إقليم: العيون

الصديق

402/09/21إقليم: العيون 8 إلتحاق بالزوجسعيدة ادعمون 22977Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية فاطمة 

الفهرية

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنصور الذهبي

404/09/02إقليم: العيون 84 مزدوجالعيون )البلدية(06435Uسميرة  غرار

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

402/09/14إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: العيون 16 مزدوجاكلموس11713Fصالح العثماني

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: العيون

الفهرية

502/09/21إقليم: العيون 7 إلتحاق بالزوجعائشة شعي 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

116/09/93إقليم: العيون 156 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eعالي باري

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

316/09/97إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: العيون 40 مزدوجالعيون )البلدية(25540Kعبد ا بوخنشوش

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

المدرسة البتدائية صلح إقليم: العيون

الدين اليوبي

1004/09/19إقليم: العيون 16 نعمعلي بحسي 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

216/09/93عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: العيون 128 يعقوب المنصور 01055Wفاطمة القدوري

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية أسامة إقليم: العيون

بن زيد

102/09/21إقليم: العيون 8 إلتحاق بالزوجفتيحة المخشوني 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية أم إقليم: العيون

البنين

402/09/21إقليم: العيون 8 إلتحاق بالزوجفوزية اجيغال 06447G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

م.م سيدي  إقليم: العيون

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1005/09/08 28 مزدوجتامري04993Bلطيفة سباغ

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطين

زيدون

202/09/10إقليم: العيون 40 مزدوجالعيون )البلدية(06448Hليلى انفلوس

مدرسة السلطان مولي إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفان

اسماعيل

117/09/90عمالة: مراكش 150 مزدوجحربيل26067Hم ديدوش

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيون

الوليد

209/01/17إقليم: العيون 20 نعممرزوقي نوهة 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطين

الفهرية

102/09/20إقليم: العيون 12 إلتحاق بالزوجمريم البزاوي 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومة

تافودارت

1002/09/21إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mمريم زعواط
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية 

المنصور الذهبي

616/09/93إقليم: بني مللم عثمان بن عفانإقليم: العيون 154 مزدوجبني ملل )البلدية(07317Cمودنبي زهرة

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

تيسلتين

205/09/11إقليم: العيون 20 نعمموسى ابوعمار 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المركزية المل

317/09/84إقليم: السمارة 10 مزدوجالسمارة )البلدية(19139Cمولي الحسن تللول

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: العيون

بن ياسين

422/09/03إقليم: العيون 90 مزدوجالعيون )البلدية(06450Kنجية حميش

المدرسة البتدائية طارق إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيون

بن زياد

116/09/99إقليم: العيون 26 نعمنزهة اعفاني 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

حزم

316/09/95إقليم: العيون 104 مزدوجالعيون )البلدية(18649Vنزيه  جهاد

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

إقليم: الفقيه بن م أولد سيدي شنان 2إقليم: العيون

صالح

1006/09/01 96 الفقيه بن صالح 18737Rنعيمة   نعام

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: العيون

ابن تاشفين

304/09/19إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجهاجر خليد 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أبو بكر 

الصديق

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

113/09/02إقليم: العيون 129 مزدوجالعيون )البلدية(06445Eوفاء   قدارة

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية أم إقليم: العيون

البنين

1004/09/19إقليم: العيون 28 المازيغيةالعيون )البلدية(06447Gم ازكري

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م الوحدة

السوسي

804/09/19إقليم: العيون 21 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fأسامة كريران

المدرسة البتدائية عبد إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

الكريم الخطابي

206/09/17إقليم: العيون 35 إلتحاق بالزوجةالربيع هشام 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء

تيسلتين

104/09/19إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجام العيد اسويح 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةمدرسة أمكريو

السوسي

103/09/21إقليم: العيون 16 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fخديجة عباسي

1002/09/10إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي 57 إلتحاق بالزوجرشيدة بازيد 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

السوسي

1002/09/20إقليم: العيون 24 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fرضية بركي

902/09/20إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومةإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 22 مزدوجفم الواد23909Mسعاد الرزكي
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةم/م الوحدة

تافودارت

803/09/21إقليم: العيون 7 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mصفية المذكور

103/09/21إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطينإقليم: طرفايةم/م الوحدة 17 مزدوجفم الواد25876Aعائشة الوعبان

203/09/21إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طرفايةم/م الوحدة 7 مزدوجطرفاية )البلدية(06455Rفاطمة الزهراء موجه

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

السوسي

706/09/17إقليم: العيون 35 مزدوجالمرسى )البلدية(26042Fفوضال فيصل

902/09/20إقليم: العيونالمدرسة البتدائية فلسطينإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 24 مزدوجفم الواد25876Aلمينة فايز

902/09/20إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومةإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 14 مزدوجفم الواد23909Mنعيمة كحيلة

مدرسة أبوبكر الصديق إقليم: طرفايةم/م الوحدة

البتدائية

103/09/21إقليم: طرفاية 17 المازيغيةطرفاية )البلدية(27786Bالحسين أحرتق

104/09/19إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طرفايةم/م الوحدة 31 المازيغيةطرفاية )البلدية(06455Rجمال بهوش

103/09/21إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 6 المازيغيةطرفاية )البلدية(25873Xعبد الصمد بولمان

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: طرفايةمدرسة مدرسة.كم طرفاية

الصهريج

102/09/16إقليم: كلميم 36 المازيغيةكلميم )البلدية(10548Pمولي عبد الحفيظ العلوي
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المؤسسة الصلية

الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

12

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز

الوليد

104/09/19إقليم: العيون 18 إلتحاق بالزوجالشيخ سيدي بوبكر السالكة 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

302/09/21إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 8 إلتحاق بالزوجامحيجيبة النصاري 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/21إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 مزدوجالداخلة )البلدية(13522Xجبران فاد

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 34 مزدوجالداخلة )البلدية(27131Pزهرة شيبان

المدرسة البتدائية عبد إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز

العزيز خيا

104/09/18إقليم: بوجدور 26 إلتحاق بالزوجعائشة اهل الفيللي 19283J)مزدوجبوجدور )البلدية

102/09/21إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 6 مزدوجالداخلة )البلدية(25637Rكوثر بن خليفة

102/09/21إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوزإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 مزدوجبئر كندوز24026Pمحفوظ ديدة

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 20 مزدوجالداخلة )البلدية(13522X فتيحة زويتن

المدرسة البتدائية معركة إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداء

تافودارت

1116/09/96إقليم: العيون 6 مزدوجالمرسى )البلدية(24875Mابراهيم اليعقوبي

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسي

أحمد الركيبي

504/09/18إقليم: السمارة 24 إلتحاق بالزوجالباتول الوعبان 27510B)مزدوجالسمارة )البلدية

216/09/98إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامس 22 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cالشرقاوي ربيعة

المدرسة البتدائية إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداء

المرابطين

202/09/20إقليم: العيون 13 إلتحاق بالزوجالعزة بوبيت 06437W)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: العيون 27 إلتحاق بالزوجالعزيزة مودن 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة

المنصور

212/09/17إقليم: العيون 31 إلتحاق بالزوجةالموساوي  سيد احمد 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/21إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنإقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد 6 مزدوجالداخلة )البلدية(25231Zخية بيري

106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية القدسإقليم: وادي الذهبمدرسة لكلت 106 مزدوجكلميم )البلدية(10546Mزينب حبتا

311/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: وادي الذهبمدرسة النهضة 34 مزدوجالداخلة )البلدية(21798Tسيد أحمد هداد
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المؤسسة الصلية

الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2022

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

نتقال إن

بلتبادل
المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد

ابن تاشفين

106/09/01إقليم: العيون 116 مزدوجالعيون )البلدية(06432Rصالح ابيه

104/09/12إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 30 مزدوجالداخلة )البلدية(27131Pطوطو وردة

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدة

مالك

106/09/00إقليم: العيون 128 مزدوجالعيون )البلدية(18648Uعبد الرحيم فيتة

108/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 6 مزدوجالداخلة )البلدية(24929Wعبد الغني  موشريف

104/09/12إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 30 مزدوجالداخلة )البلدية(25637Rعدو فاطمة

المدرسة البتدائية إقليم: وادي الذهبمدرسة عبد ا ولد باهيا

المرابطين

104/09/18إقليم: العيون 24 إلتحاق بالزوجمحفوظة التروزي 06437W)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

الخضراء

104/09/18إقليم: العيون 26 إلتحاق بالزوجمريم السرادي 06439Y)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضة

وادي الصفا

504/09/18إقليم: العيون 19 إلتحاق بالزوجةموذن م 24873K)مزدوجالعيون )البلدية

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامس 22 مزدوجوادي زم )البلدية(12032Cهشام الجناوي
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