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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

01

الصويرةم.م  ادشفيوادي الذهبمدرسةالداخلة 270560116/09/86 112 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13529Eمحمد ادكرام 10352B

اشتوكة ايت باهام. أنوالوادي الذهبمدرسة لكلت 771943418/12/91 82 13/09/03إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13527Cالحسن البشناوي 25589N

المحمديةعمر بن الخطابوادي الذهبمدرسة 14 غشت 1400525107/09/05 61 28/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13521Wلحمامي حنان 26617F

بولمانانجيل اختارنوادي الذهبمدرسة لكلت 1048691116/09/96 58 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13527Cمحمد أيت يوسف 07897H
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02

اشتوكة ايت باهام.م إبن حزمبوجدور مدرسةالنبعاث 749686516/09/93 124 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06479Sأدوش الحسن 05157E

تارودانتالقدسبوجدور مدرسةالنبعاث 64296216/09/95 116 28/09/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06479Sعبد الواحد بود ريبلة 17509F

تارودانتإشكاجنبوجدورمدرسة مولي رشيد 15800551002/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20845Gبن علي سومية 17492M

بن سليمانم/م ابن طفيل المركزيةبوجدورمدرسة مولي رشيد 1683305904/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20845Gسارة هشامي 07820Z

المدرسة البتدائية يوسف 

ابن تاشفين

الصخيرات تمارةالمنظر الجميلالعيون 239643501/10/83 154 15/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06432Rكرينة عبد الرحيم 01326R

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

القنيطرةم/م المعاشاتالعيون 140992406/10/80 150 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06443Cالطيبي عبية 10894R

المدرسة البتدائية الشهيد 

محمد الزرقطوني

اشتوكة ايت باهام. الرعايةالعيون 238687417/09/84 134 18/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06441Aمحمد بلحاج 05120P

المدرسة البتدائية 

المنصور الذهبي

النواصرمحمد الحسن الوزانيالعيون 303233116/09/87 132 05/12/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06435Uالمصطفى امعيري 26533P

المدرسة البتدائية 

المسيرة الخضراء

اشتوكة ايت باهام. عبد ا ابن ياسينالعيون 7197711016/09/92 116 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06439Yالحسين  تزكي 25903E

المدرسة البتدائية خالد 

بن الوليد

سطاتمركزية العربي باطماالعيون 110199916/09/78 108 10/05/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06440Zنور الدين تائب 14549N
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03

المحمديةللخديجةأسا الزاكطارق بن زياد 1239568106/09/01 103 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06834Cتائب نزهة 26175A

تارودانتإبن حزمأسا الزاكابن العقول 1682538504/09/12 29 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06837Fشفيقة ادريوش 17692E

الصخيرات تمارةاولد سلمةالسمارةطه بلقاسم 172503215/10/81 229 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10408Mمنصوري محمد 01345L

المدرسة البتدائية الحي السمارةابن زهر

الحجري

العيون 787203516/09/92 128 16/09/99أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20213Vبن داود أحمد 06443C

الخميساتصلح بالعربيكلميمعلل بن عبدا 211305716/09/85 148 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10551Tاقطبوز لحسن 24706D

المدرسة البتدائية المسيرة كلميمالشيخ المدني الناصري

الخضراء

العيون 1264706104/09/02 101 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10568Lبوعلم سلم 06439Y

تارودانتأبن تيميةكلميمربوة الصهريج 1174325606/09/00 82 20/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10548Pبواكري عائشة 17521U

الجديدةسيدي احميدةطنطانالمير مولي عبد ا 351114816/09/89 144 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15376Mالغيشية    بوشعيب 08144B

الخميساتابن خلدونطنطانخالد بن الوليد 379272717/09/90 136 17/09/97أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15368Dأخموش المصطفى 11228D

الفقيه بنصالحم الصفاءطنطانخالد بن الوليد 725312316/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15368Dعبدان    حميد 07350N

سيدي سليمان ازهانةطنطانالحسن الثاني 1046017216/09/96 89 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15366Bيشو   سعيد 11008P

الجديدةسيدي فارسطنطانمعركة الدشيرة 1177852406/09/00 41 27/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15379Rغراس حسناء 08151J

برشيدمركزية السوالمطاطاايت هارون 1153799816/09/99 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16021Nأشقرا خالد 14375Z

برشيد مركزية الربعاء الجديدةطاطاايت وابلي 11584121016/09/99 116 06/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15970Hالحافظي سمية 14320P

برشيد مركزية الربعاء الجديدةطاطاايت وابلي 1179186806/09/00 114 06/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15970Hهربوز زوليخة 14320P

خريبكةاولد  عيسىطاطاتورسولت 1173259506/09/00 113 06/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15994Jاسفي  جيهان 12230T

سيدي بنورالقايد التونسيطاطاتيزا 1406017513/02/08 59 13/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16033Bدنوني المصطفى 08362N
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سطاتمركزية العوناتطاطاابن سينا 1404638605/09/07 41 21/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15951Mسميرة الضحا 14231T

ورززاتم.م. تزولط نمرادوطاطاالخريويعة 1584080405/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16069Rاببغ لحسن 13077N

الصويرةمجموعة مدارس ابن الهيثمطاطاالخريويعة 16816451104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16069Rسعيدة اشرقة 09920G

الصويرة  م.م. زاوية لوضاطاطاانتلى انكارف 1684142304/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16019Lفطيمة الحاج 10330C

تارودانتصلح الدين اليوبيطاطاالعتيق 1583198105/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16075Xبوقيسي سومية 17591V

الرحامنةمركزية اولد السالميطاطاالسميرة 15835571105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15966Dالكوري الراضي 09235M

الجديدةالسعادةطاطااليغ 1584811705/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16068Pسلطانة الدريسي 08112S

وادي الذهبمدرسةالداخلةطاطااكينان 1684141504/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16035Dالزهرة أوالحاج 13529E

الصويرةم م أكدالطاطاالعتيق 1718999603/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16075Xاسموكن فاطمة 10062L
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04

اشتوكة ايت باهام.م  تونفأكادير إدا أوتنانم.م تكزريــن-تكزرين 1180748206/09/00 111 06/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05005Pنزهة  الموهب 05237S

تاوناتم/م  اولد بوشتىأكادير إدا أوتنانم.م عين أفرى-عين أفرى 1235757206/09/01 97 06/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04977Jمحمد دباب 15855H

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

مديونةالفاسين الغربيةأكادير إدا أوتنان 1235959306/09/01 96 24/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04993Bحنان العمري 01729D

الصويرة  م.م. تفضناأكادير إدا أوتنانم.م أنسري - اسدرام 1401771502/10/06 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19726Rنادية حمادي 10294N

تارودانتعبد اله ابن مسعوداشتوكة ايت باهام.م   الواحة 1582278502/09/10 20 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05350Pقاسمي نادية 17639X

بركانالفارابيورززاتم.م تفليت 91208616/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13207Eبوجمعة لبيض 04431R

الشهيد علل بن ورززاتاكرض نوادوز

عبدا-الزاهرية

الحوز 91839316/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13056Rايت عبد ا محمد 03776D

برشيدمركزية السوالمورززاتم.م.  تورجدال 1117334416/09/97 131 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13042Aسعيد اكوزول 14375Z

برشيدمركزية السوالمورززاتم.م. تمازيرت 1158051816/09/99 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13085Xغزولي هشام 14375Z

تازةبني مكارة المركزورززاتم.م. ايماسين 1052951916/09/97 125 28/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13186Gهشام شكري 16624U

سيدي بنورالنهضةورززاتم.م. تاستيفت 1154018816/09/99 123 16/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13123Nطائف ساسين 08691W

القنيطرةتدانةورززاتم.م. تفونانت 11556301016/09/99 123 14/10/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13108Xبنسعيد نور الدين 11066C

برشيدمركزية علي بن ابي طالبورززاتم.م. ولد يعقوب 10476841116/09/96 119 13/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13182Cأحمد سهير 14068R

ورززاتم.م. ولد يعقوبورززاتايت زغار 1173256111/09/00 117 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13248Zعياد عبد الحكيم 13182C

برشيدمركزية علي بن ابي طالبورززاتم.م. الخامسة 11537801116/09/99 115 30/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12791Cفاطمة لعلوي 14068R

أزيللمركزية سوق الربعاءورززاتم.م.تكيرت نايت فارس 11764971011/09/00 113 03/10/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13013Uحداوي ابراهيم 06988V

تارودانتالدخيلةورززاتم.م تندوت 11796881011/09/00 113 06/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13200Xمصطفى سائس 17559K
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ورززاتم.م امزاوروورززاتامي نولون 1174907311/09/00 107 11/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13236Lايت باسو نور الدين 13179Z

م.الجماعاتية زاوية سيدي ورززاتم.م. اكوينس

لحساين

ورززات 1237394313/09/01 101 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13136Cحسون عبد الرحمان 13114D

سيدي بنورلفللحةورززاتاجلموس 1267003712/09/02 97 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13036Uهاكدا وفاء 08419A

سيدي بنورلفللحةورززاتاجلموس 1268398712/09/02 97 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13036Uمزواق نبيل 08419A

ورززاتم.م. ايماسينورززاتم.م. سيدي بلل 1308322405/09/03 91 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13119Jسعدي مصطفى 13186G

زاكورةم.م ألموورززاتم.م.الصور 1267343504/09/02 56 21/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13066Bاقبان محمد 13383W

سيدي بنورسبت المعاريفورززاتم.م. كوركودا 1401807906/09/06 55 15/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13152vزينة  إدمجوض 08401F

الفقيه بنصالحمركزية اولد غانمورززاتم.م. توغوت 1406557205/09/08 45 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13057Sمريم بولحى 07593C

الرشيديةاكدمانورززاتم.م.اماغودن 15495951002/09/09 45 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13060Vعلوي مليكة 09654T

تنغيربوتغرارورززاتاسكا نايت عفان 1580177602/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13243Uمحمد بو نحلي 12862E

زاكورةم.م تسركاتورززاتم.م.تشديرت 1581139602/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13072hعبدالكريم امعيدر 13280J

زاكورةم.م تسركاتورززاتم.م.اماغودن 1549450502/09/09 42 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13060Vمروان بن الشتوي 13280J

ورززاتم.م. تسليتورززاتم.م. توغوت 1406982705/09/08 40 22/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13057Sرجاء الزوبايري 13104T

الرحامنةمركزية الزاوية الموجيبيةورززاتتاوريرت نايت زغار 1582304402/09/10 39 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13247Yحسن  سعدني 09201A

خنيفرةاعباسينورززاتم.م. عبد ا ابن ياسين 1550638701/01/10 37 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13025Gيشي  بناصر 11721P

تنغيرم.م  اكيس امزدارورززاتايت عفان 1579692502/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13241Sعداش محمد 12927A

ورززاتم.م. تمجيشتورززاتم.م. اكوينس 1580781202/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13136Cمحمد  كيلمي 13110Z
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زاكورةم.م تسركاتورززاتم.م.أرك 1581671502/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13032Pعبدالحكيم زورك 13280J

ورززاتم.م. توغوتورززاتم.م. ازلغ 1582127102/09/10 35 03/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13061Wعبد ا ايبورك 13057S

ورززاتم.م تندوتورززاتكنطولة 1680783101/03/11 35 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13258Kسميرة عتيقي 13200X

ورززاتم.م. تمجيشتورززاتم.م. امغلي 1406487805/09/08 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13087Zبن سي ادار محمد 13110Z

تارودانتإفيدورززاتم.م.أرك 1682139304/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13032Pبنجدي فتيحة 17459B

الحوزلمديناتورززاتم.م. امغلي 1682331504/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13087Zسعاد بوركيد 03618G

ورززاتم.م أليغ نتركىورززاتاسكا نايت عفان 1682907104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13243Uمحمد المنصوري 13213L

تنغيرامسمريرورززاتم.م. ايت قالة 1683435804/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13133Zإيشو حميد 12931E

الحوزتولكينورززاتم.م. امغلي 1683524504/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13087Zرفيق جهي 03622L

ورززاتم.م. تكاديرتورززاتاسكا نايت عفان 1684234304/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13243Uعبد الكريم الروبيز 13067C

أزيللمركزية آيت سعيد اسكاورززاتاكاداين 1582319402/09/10 29 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13047Fمحمد اسداسي 06930G

ورززاتم.م ايت علي او عيسىورززاتم.م.تشديرت 1582721605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13072Hنعيمة أيت علي الحسن 13210H

زاكورةم.م ثلثورززاتم.م. انميد 1582872105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13131Xسمير امزاورو 13276E

ورززاتم.م. انزالورززاتم.م. اكوينس 1582894305/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13136Cعبد الرحمان أوزيو 13080S

زاكورةم.م ثلثورززاتم.م. انميد 1583173205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13131Xسعيد بوفساس 13276E

زاكورةم.م ثلثورززاتم.م. ايت تيكة 1583203405/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13095Hبوخبز سمير 13276E

ورززاتم.م تندوتورززاتم.م.تشديرت 1584450605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13072Hميلودة ملوكي 13200X
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ورززاتم.م أليغ نتركىورززاتتمزريت 1584546205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13252Dيوسف ناجمي 13213L

ورززاتم.م ايت علي او عيسىورززاتم.م.تشديرت 1584883905/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13072Hمونية تعزى 13210H

ورززاتم.م. كوركوداورززاتم.م. انميد 1681706504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13131Xمحمد ايت أحمد 13152V

ورززاتم.م. اسكاورززاتم.م. النقب ايت وغرضة 1682678104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13088Aفاطمة البرقاوي 13021C

ورززاتم.م. تمازيرتورززاتم.م. انميد 1683605404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13131Xيوسف خزو 13085X

ورززاتم.م. ازلغورززاتامزري 1683963204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13253Eمصطفى مويان 13061W

الحوزويركانورززاتايت عفان 1684105804/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13241Sوكدال اسماء 03577M

المحمديةاولد سيدي عبد النبيتارودانتالقدس 355648216/09/89 197 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17509Fخديجة كلتي 01738N

الفقيه بنصالحمركزيةالدروةتارودانتالزيتون 7253651016/09/92 157 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17536Kالمصطفى موساوي 07470U

المحمديةالزرقطونيتارودانتم. بدر 172173116/09/82 142 16/09/97أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17277Dالحسين   بلقاضي 26620J

برشيدمركزية السوالمتارودانتتهل 1046804916/09/96 141 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17885Pرشيد لياس 14375Z

المحمديةحي المسجدتارودانت20 م. غشت 851497316/09/82 136 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17271Xالعيدية فتيح 19863P

القنيطرةالشوافعتارودانتإبن حزم 11540911016/09/99 123 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17692Eخالد احميمز 11154Y

الحوزثلث نسالتارودانتعمر ابن الخطاب 11546111016/09/99 123 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17877Fمحمد أنميري 03375T

بن سليمانم/م فوزار المركزيةتارودانتتحشمومت 1179337306/09/00 117 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17892Xرشيد كريما 07822B

مركزية اولد سعيد  بن علي تارودانتالملث

سيد لغريب

سطات 1155095816/09/99 115 04/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18105Dحسن لمحيسك 14559Z

القنيطرةاولد بسامتارودانتإبن حزم 12396991006/09/01 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17692Eالتوري ابتسام 19097G
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اشتوكة ايت باهام.م  الخضراءتارودانتعمر ابن الخطاب 1268477504/09/02 102 04/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17877Fمصطفى مبصيط 05137H

الحوزسيدي داودتارودانتيعقوب المنصور 1154630516/09/99 100 06/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17896Bاسماعيل اعرضي 03241X

تاوناتم/م  مشكورتارودانتانمر 1265799304/09/02 99 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17367Bالبوزيدي سناء 15734B

تطوانلشياختارودانتتاركة نميمون 1268512904/09/02 89 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18102Aعادل مكرم 05649P

تارودانتالطالعةتارودانتالمام مسلم 13066401005/09/03 89 18/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17908Pسعيد العسري 17781B

اشتوكة ايت باهام. النخلةتارودانتفلغوس 1368327907/09/04 85 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17809Gالغزراني رجاء 25031G

بوجدور مدرسةالنبعاثتارودانتتناراشت 1367249707/09/04 84 07/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18008Yبوكريمز الطيب 06479S

تارودانتالملثتارودانتتدناس 1307360105/09/03 83 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18113Mحسي امينة 18105D

سيدي قاسمالمنايرةتارودانتم.م الشليوات 12665801104/09/02 81 06/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17311Rكريمة الساقي 14741X

تارودانتايت الحسن اوبراهيمتارودانتتاركة نميمون 13672121007/09/04 75 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18102Aنور الدين البختي 17804B

سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىتارودانتالرضى 13082961205/09/03 64 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17708Xفاطمة الزهراء الرياض 14756N

تارودانتالغديرتارودانتأكلكال 1306317805/09/03 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17736Cزكرياء بوالرمان 17748R

سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىتارودانتبوكماخ 14065301205/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18016Gبوهادي غزلن 14756N

زاكورةم.م أزلكتارودانتالمام الشافعي 1548311202/12/08 61 02/12/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18025Sالحسين برار 13483E

الصويرةم م سيدي صالح الركراركيتارودانتبحيرة إفني 1548315302/12/08 61 02/12/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17942Bبو عيشى جيل لى 10095X

سطاتمركزية اولد نجيمةتارودانتتجكالت 15485001102/12/08 61 02/12/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17854Fيجابي فاتحة 14434N

ورززاتم.م. ايت بن حدوتارودانتتهل 13998861007/09/05 56 07/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17885Pمريم الهزام 13003H
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تارودانتجعفر الصادقتارودانتالسعديين 1238360306/09/01 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17723Nماري كريم 17658T

سيدي بنورتامدةتارودانتتنياكورتين 15502551001/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18007Xالحايطي مصطفى 08434S

تارودانتايت الحسن اوبراهيمتارودانتتسافين 1401465306/09/06 51 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17869Xالزيتوني عبد المجيد 17804B

تارودانتأفنسوتارودانتالدارسة 14057181020/02/08 46 01/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17653Mمحمد انجار 17646E

الخميساتسيدي بلقاسمتارودانتتزي نتورتيت 15497441001/01/10 46 01/01/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18094Sعبد العالي عفان 11424S

تارودانتجعفر الصادقتارودانتتامسولت 1550933701/01/10 46 20/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17675Lالحسين نايت الحيان 17658T

تارودانتالفرابيتارودانتتسافين 1401673706/09/06 45 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17869Xحياة  شورة 17900F

وزانم م عين دريجتارودانتالمعتمد بن عباد 1580580102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17835Kالقرني مصطفى 15054M

سيدي بنورتامدةتارودانتبطلجان 15805961102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17662Xسعاد العساوي 08434S

تارودانتكطيوةتارودانتوامومن 1582014902/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17959Vالمكحاش علي 17730W

بوجدور مدرسةالنبعاثتارودانتعقبة بن نافع 15488871202/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17786Gحيات معفى 06479S

بوجدورمدرسة المسيرة الخضراءتارودانتالزهور 1550821901/01/10 44 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17379Pمبيريكة بوركع 06480T

بوجدورمدرسة مولي رشيدتارودانتالزهور 15511481001/01/10 44 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17379Pالسويلمة بارا 20845G

أزيللمركزية أهل الوادتارودانتتاويالت 1585095301/03/11 44 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17978Rناجي عبد الهادي 07032T

أزيللمركزية أزودتارودانتإرزي 1585291501/03/11 44 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18089Lحنان اسقي 07063B

الصويرةم م سيدي العروسيتارودانتتكنزة 1681092201/03/11 44 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17508Eحميد العلولي 10147D

سيدي بنورمركزية العوناتتارودانتمحند وسعدان 1548987102/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18059Dأسماء باحتوكي 08101E
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تاوناتم/م فج النادرتارودانتمعاد بن جبل 1551215701/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17347Eنورالدين زاهر 15414D

تارودانتالطالعةتارودانتتجكالت 1550063412/01/10 42 06/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17854Fشعلي علي 17781B

تارودانتأفنسوتارودانتخميس ايت يونس 1551156101/01/10 42 20/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17377Mعبد الصمد السرادقي 17646E

تارودانتابن الفارضتارودانتتدارت 1583945105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17876Eكنابي عبد العالي 17816P

تارودانتيعقوب المنصورتارودانتابي عنان المريني 1584487205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17946Fنور الدين معتمد 17896B

تارودانتتهلتارودانتالبحتري 1584730205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17939Yعبد الكريم الرزكيني 17885P

تارودانتالملثتارودانتأعرابن 1681188101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17976Nابراهيم اليعقوبي 18105D

اسفيالدعاكرةتارودانتتيزي نتاست 1550109423/10/09 36 22/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17831Fفاطمة  الدحماني 13893A

تاوريرتلكرانزةتارودانتإشكاجن 1580544502/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17492Mالمخفي سارة 04758W

العرائشم/م سعدانة  المركزيةتارودانتالمعتمد بن عباد 1580492602/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17835Kالحيبارى مراد 05918G

تارودانتجعفر الصادقتارودانتأكلكال 1581353402/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17736Cفاطمة اجدي 17658T

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدتارودانتوامومن 1581748802/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17959Vاخرواش فاتحة 11491P

الفحص أنجرةالمنارتارودانتتوبقال 1582331102/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17947Gالهام اسرورو 15298C

اشتوكة ايت باهام.م عبدالعزيز الماسيتارودانتبطلجان 1406603605/09/08 34 20/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17662Xبتركين عبدالرحمان 05207J

تارودانتالكنديتارودانتتازولت 1680828401/03/11 34 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17977Pحنان ايت البوطى 17913V

الحوزللغزيل 1تارودانتإبن الحسن الوزاني 1681288201/03/11 34 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18029Wبديعة  ايداتعربي 21088W

اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةتارودانتإباكيزن 16816241404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17404Sياسين أبو مهيار 13753Y
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تارودانتادريس الولتارودانتبوكماخ 1681875304/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18016Gانكري  يحيى 17643B

تارودانتتحشمومتتارودانتالمتنبي 1682320404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17956Sعبد الرحيم بؤدي 17892X

تارودانتتحشمومتتارودانتالفراهيدي 1682446804/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18072Tالشبوب إبراهيم 17892X

الحوزازكورتارودانتالرشاد 1683100504/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tالسعيد النسيمي 03615D

الصويرة   م.م. سيدي غانمتارودانتإرزي 1683242204/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18089Lفارس يوسف 10380G

اليوسفيةإيغود المركزيةتارودانتتونيرت 1683519404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17490Kزكرياء الجغبيري 13770S

اشتوكة ايت باهام.م إمجاضتارودانتالمنظر الجميل 1549434802/09/09 30 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17503Zبعز عبد ا 05233M

سيدي بنورسبت المعاريفتارودانتالمعتمد بن عباد 1582938105/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17835Kزكرياء ازكير 08401F

تارودانتأكلكالتارودانتالمام مسلم 1582853405/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17908Pلطيفة عمران 17736C

بولمانعشلوجتارودانتموسى بن نصير 1583859205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17396Hرضوان فاضلي 07900L

تارودانتاوريرتارودانتتوبقال 15838711005/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17947Gفنيد ي  عبدالعز يز 17727T

أزيللمركزية آيت سعيد اسكاتارودانتالزهور 1584024105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17379Pسعد حسناوي 06930G

تارودانتإبن سيناتارودانتبوكماخ 15841691005/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18016Gرضوان قدا 17346D

الصويرةم.م ايت ازمتارودانتتوبقال 1584323205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17947Gلخليفي محمد 10323V

اليوسفيةالطحارة المركزيةتارودانتأدوز 1581091102/09/10 25 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17840Rلكصيصي احمد 13716H

شيشاوةسبت امزوضةتارودانتالمنظر الجميل 1681718504/09/12 22 05/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17503Zعبد الحكيم أيت بناصر 03165P

تارودانتكطيوةتارودانتخميس ايت يونس 1406212105/09/08 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17377Mجواد  اعبيسة 17730W
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تارودانتزكموزنتارودانتاكدير ملول 1681638104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18014Eالحسين اشكر 18087J

شيشاوةسيدي عبد المومنتارودانتالرشاد 1681754404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tيونس أيت سيدي مومن 03086D

تارودانتاوريرتارودانتأضار 1681903304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17449Rارجدال اسماعيل 17727T

اليوسفيةإيغود المركزيةتارودانتالرشاد 1682165104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tمحسين بنغزيل 13770S

سيدي بنورسيدي علي امحمدتارودانتتكنزة 1682193904/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17508Eأمين بطاشي 08650B

أزيللمركزية تغدوينتارودانتالرشاد 1682227204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tمحمد بوستة 07118L

تارودانتإبن حزمتارودانتتونيرت 1682244204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17490Kنورالدين  بوفوس  17692E

شيشاوةترخاتتارودانتالرشاد 1682382404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tعبد العزيز بريك 03053T

تطوانفج الريحتارودانتوامومن 1682433704/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17959Vالشارفي مصطفى 05597H

تارودانتتامسولتتارودانتإكيسل 1682483804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17931Pالزهرة الدكني 17675L

تارودانتاليرموكتارودانتبركن 1682523104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17433yالديوان رشيد 17734A

تارودانتتاركة نميمونتارودانتأعرابن 1682537904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17976Nخديجة ضريف 18102A

تارودانتكطيوةتارودانتالينبوع 1682612104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17992Fجواد العملي 17730W

اليوسفيةالفضاضلة المركزيةتارودانتتنياكورتين 1682717902/09/12 21 02/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18007Xمبارك الفقيه 13759E

اليوسفيةالحسينات المركزيةتارودانتالفراهيدي 1682832104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18072Tمحمد الهواري 13777Z

زاكورةم.م تمزموطتارودانتتلمكانت 1682934104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17485Eالمعيني مريم 13295A

الصويرة     م.م.تركانتتارودانتعلي بن ابي طالب 1682952304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17442Hعبد العالي المتوكل 10387P
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شيشاوةسيدي عبد المومنتارودانتالرشاد 1683015704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tعيسى البوجليدي 03086D

تارودانتتامسولتتارودانتإكيسل 1683070804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17931Pعائشة المسكيني 17675L

شيشاوةبوحميسةتارودانتوامومن 1683178904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17959Vالسباعي محماد 03048M

تارودانتتامسولتتارودانتإكيسل 1683454804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17931Pسميرة اد أومسعود 17675L

شيشاوةترخاتتارودانتالرشاد 1683488404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17497Tمحمد جعجان 03053T

الصويرةم.م إبلتنتارودانتمعاد بن جبل 1683501704/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17347Eعلي جاءكم 10284C

اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزيةتارودانتتكنزة 16836081204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17508Eنورالدين خيام 13763J

تارودانتإبن حزمتارودانتبني مرين 1683632904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17417Fرضى كوماص 17692E

شيشاوةبوزوكةتارودانتالمنظر الجميل 1683648904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17503Zفيصل العمراني 03168T

تارودانتإمغيضتارودانتابي عنان المريني 1684334504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17946Fالسعدية سياسي 18055Z

الجديدةالعزيزاتتارودانتعلي بن ابي طالب 1716797303/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17442Hأيت حمو ابراهيم 08290K

العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةتارودانتسيروا 1718399103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18075Wالجباري عمر 05799C

سيدي بنورالخمالشةتارودانتالترمدي 1719113903/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17359Tسعد الدين عبد الجليل 08689U

طاطاايت وابليتارودانتالمتنبي 1583470905/09/11 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17956Sالخليل البكاري 15970H

اليوسفيةالجدور المركزيةتارودانتسيروا 1716775103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18075Wايت بوسلهام سفيان 13694J

شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرةتارودانتتنياكورتين 1718020103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18007Xمحمد المتنبي 06044U

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

اشتوكة ايت باهام. تدارتتيزنيت 56605616/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16980Fالحسين بوستا 05155C
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م.م النصر مركزية ايت 

امريبط

المحمديةللخديجةتيزنيت 1121517216/09/98 99 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17126Pالسعدية اد بن الطويل 26175A

م.م علل ابن عبد ا 

مركزية تلوكاس

اشتوكة ايت باها م. خربة سيدي طيبتيزنيت 1264973504/09/02 83 26/11/06إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16934Fبورشك عمر 20555S

الصويرة    م.م. لبدارناتيزنيتم. محمد الخامس 12379201106/09/01 64 25/03/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16709Lككوس ابراهيم 09899J

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

العرائشم/م الرحامنة المركزيةتيزنيت 1549072502/09/09 27 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16963Mبيكفاين مليكة 05754D

برشيدالمدرسة البتدائية النورزاكورةم.م تمنوكالت 391378117/09/90 172 17/09/90إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13273Bمبسوط السعدية 26477D

الرباطالودايةزاكورةم.م اولد ابراهيم 91876116/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13448Sالمراني مولي اسماعيل 01014B

برشيدمركزية علي بن ابي طالبزاكورةم.م اولد ادريس 1235642306/09/01 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13325Hالشميطي هشام 14068R

زاكورةم.م رباط تنزولينزاكورةم.م الزركان 1238941106/09/01 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13451Vأوخي محمد 13458C

سيدي بنورالمدرسة الجماعاتية الجابريةزاكورةم.م بني صبيح 1239558706/09/01 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13332Rخالد الطاهري 25964W

ورززاتم.م. امدريزاكورةم.م شلل درعة 1404219801/01/02 115 01/01/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13272Aعمراني محمد 13193P

القنيطرةالعنابسةزاكورةم.م رباط تنزولين 11748651106/09/00 111 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13458Cعبقري وفاء 11148S

سيدي بنوراولد سعيدزاكورةم.م اغلل 1236538806/09/01 111 06/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13428Vالمنور عبد الجليل 08481T

ورززاتم.م. سيدي فلح 1زاكورةم.م تكونيت 1265169204/09/02 105 04/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13328Lرشيد شاوي 13187H

الجديدةواد المخازنزاكورةم.م رباط تنزولين 1239236706/09/01 104 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13458Cالسعداوي سهام 08091U

زاكورةم.م عقبة بن نافعزاكورةم.م تمساهلت 1236549206/09/01 101 01/10/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13407Xالمنصوري عبد الحليم 13397L

زاكورةم.م العرومياتزاكورةم.م اولد أيوب 1173374506/09/00 85 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13465Kبوقبا محماد 13488K

زاكورةم.م العرومياتزاكورةم.م بني خليل 1367304107/09/04 85 12/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13478Zبوطيب الطيب 13488K
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ميدلتايت سعيد اعمرزاكورةم.م عقبة بن نافع 1308182205/09/03 83 16/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13397Lأماي ابراهيم 22628V

سيدي بنورسيدي بنورزاكورةم.م زاوية الفكوس 1399618307/09/05 75 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13462Gشامي نسرين 08457S

زاكورةم.م تمنوكالتزاكورةم.م ثلث 1234150106/09/01 73 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13276Eايت مولي يوسف محمد 13273B

زاكورةم.م العرومياتزاكورةم.م تمزموط 1401656506/09/06 69 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13295Aبوستة حسن 13488K

سيدي بنوراولد سعيدزاكورةمركزية المحاميد الغزلن 1404678405/09/07 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13321Dالباز يونس 08481T

سطاتمركزية اولد عتوزاكورةم.م زاوية الفكوس 11748071306/09/00 68 06/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13462Gفتح ا امال 14431K

زاكورةم.م تمنوكالتزاكورةم.م أيت خلفون 1399764607/09/05 67 10/10/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13314Wالعلوي مولي عبد الحق 13273B

زاكورةم.م عقبة بن نافعزاكورةم.م ايت علي أوحسو 1407575205/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13388Bتيتاوي عمر 13397L

خنيفرةبوتغديوتزاكورةم.م تفتشنا 14076041105/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13417Hزكــي عبد المالــك 11672L

سيدي بنورالقايد التونسيزاكورةم.م أيت أوزين 1550461401/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13365Bفتيحة فهيم 08362N

النواصرالنخيلزاكورةم.م تيدسي 1174189106/09/00 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13423Pفتيحة بن الطاهر 24705C

زاكورةم.م رباط تنزولينزاكورةم.م زاوية الفكوس 1548465102/12/08 49 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13462Gعبد السلم ورشان 13458C

أزيللمركزية تامدةزاكورةم.م تميضرت 1550567201/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13318Aاحمد حقوي 06942V

الرحامنةمركزية الجعافرةزاكورةم.م اولد سليمان 1550568701/01/10 46 23/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13306Mحكموي حسن 09177Z

زاكورةم.م أزلكزاكورةم.م تنكامت 1580589302/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13426Tحمزة اليازيدي 13483E

زاكورةم.م عقبة بن نافعزاكورةم.م أمراد 1580599102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13390Dمحمد العلوي 13397L

أزيللمركزية اسمسيلزاكورةم.م تفداسين 1580797202/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13372Jيوسف هيصاوي 06964U
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تنغيرم.م ازاكزاكورةم.م تفتشنا 1580866802/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13417Hحمي الهاشمي 09446S

  المدرسة الجماعاتية ايت زاكورةم.م إمينواقا

ولل

زاكورة 1581298102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13367Dسعيد أوعشا 26596H

اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةزاكورةم.م ابرنوس 15814141402/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13300Fخديجة الركبة 13722P

ورززاتم.م تندوتزاكورةم.م اوزدين 1581778102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13291Wأوزال محمد 13200X

زاكورةم.م تميضرتزاكورةم.م أيت خلفون 1581818102/09/10 42 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13314Wبلغمان محمد 13318A

ورززاتم.م تندوتزاكورةم.م شلل درعة 1681063105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13272Aالحسان  شكري 13200X

تنغيراسكيسزاكورةم.م تيراف 1681205105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13350Kبوشراء النعناعي 12934H

الحوزالشعبةزاكورةم.م اولد سليمان 1581134502/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13306Mفتيحة محفوظ 03246C

أزيللمركزية تغبولزاكورةم.م تنومريت 15812161202/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13377Pكمال مولود 06872U

زاكورةم.م تسركاتزاكورةم.م ثلث 1582144502/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13276Eبديعة كليم 13280J

أزيللمركزية تاكلفتزاكورةم.م تمزموط 1584063205/09/11 35 05/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13295Aحمادي هبادي 07246A

زاكورةم.م تمزموطزاكورةم.م الزاوية البرانية 1681610104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13436Dنور الدين اعبيدة 13295A

ميدلتايت انوزاكورةم.م ايت علي أوحسو 1583357305/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13388Bحسن  دود 09773X

  المدرسة الجماعاتية ايت زاكورةم.م تفداسين

ولل

زاكورة 1582752105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13372Jأيت موح يوسف 26596H

  المدرسة الجماعاتية ايت زاكورةم.م أيت أوزين

ولل

زاكورة 1583565105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13365Bالمخلوفي محمد 26596H

شيشاوةبوحميسةزاكورةم.م نصراط 1583659505/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13335Uالمختار الغزواني 03048M

  المدرسة الجماعاتية ايت زاكورةم.م إمينواقا

ولل

زاكورة 1584239805/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13367Dعمر خربان 26596H
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وادي الذهبمدرسة لكلتزاكورةم.م تنفو 15848351105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13431Yسعيد سلمي 13527C

تارودانتالسعديينزاكورةم.م أيت حدو 1585222509/12/11 28 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13385Yرشيد الغايش 17723N

شيشاوةتسغيتزاكورةم.م تنومريت 16816801204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13377Pنور الدين احناش 02993C

تارودانتشوقيزاكورةم.م تنومريت 1682002204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13377Pالحسن  بيدري 17391C

اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزيةزاكورة   م.م بوازار 16826241304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13466Lشكري النبل 13763J

تارودانتشوقيزاكورةم.م نصراط 1682848404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13335Uعادل  الجسمي 17391C

أزيللمركزية آيت منصورزاكورةم.م بني سمكين 1682900104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13339Yالمجداوي خالد 07194U

شفشاونم/م دار أقوباعزاكورةم.م تنومريت 1718844103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13377Pصفوان النعيمي 06166B

م.م عبد الجليل القباج 

مركزية تكنسا

اشتوكة ايت باهام. النهضةسيدي إفني 57991816/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17027Gمحمد راجي 05156D

م.م الضحى مركزية اكني 

ندزوهو

اشتوكة ايت باهام. النهضةسيدي إفني 62454116/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17038Uلبحر لحسن 05156D

م.م 3 مارس مركزية 

اتنين املو

سيدي بنورالعويساتسيدي إفني 11224891016/09/98 133 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16754Kنورالدين المكدازي 08487Z

م.م 3 مارس مركزية 

اتنين املو

سيدي بنورالعويساتسيدي إفني 11225411016/09/98 133 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16754Kفاطمة الموكي 08487Z

م.م تجاجت مركزية 

تجاجت

النواصرإدريس بن زكريسيدي إفني 14051731205/09/07 42 04/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17075Jبنخراز مليكة 25969B

م.م تجاجت مركزية 

تجاجت

تاوناتم/م اولد بلكعابسيدي إفني 16845801123/03/12 38 23/03/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17075Jكنزة مابيدش 15425R

مكناسابن عاشرتنغيرايت خيار 288949416/09/86 185 04/10/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12853Vقنفوح عبد العزيز 03961E

الرشيديةالحارةتنغيرم.م تغزوت 258301616/09/85 179 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12785Wلحسن البوني 09669J

الخميساتابو حنيفةتنغيرم.تيكوتار 768278916/09/91 159 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12794Fالمصطفى هاجن 22999Y

18



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس-ماسة-درعة04

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الحاجبدوار لكرمتنغيرم.م ايت زكان 60053216/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09480Dسعيدي عبد المجيد 24486P

افرانصلح الدين اليوبيتنغيرم.م توغزا 60165116/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09486Kبايجو لحسن 10764Z

الحوزبلعطارتنغيرايت خيار 89807416/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12853Vاويري عبد الرحيم 03248E

مكناساعرب الصباحتنغيرم.م صغرو 918731016/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12895Rشكري حميد 03910Z

ورززات م.م. الحريةتنغيرايت زكري 1158006716/09/99 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12868Lسمير المرشيد 13174U

تنغيرالبورتنغيرامسمرير 11741471011/09/00 125 13/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12931Eبخيش رشيد 12848P

الحوزايت بلحاجتنغيرم.م الحاج عمرو 1122368216/09/98 121 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12976Dنجما جمال 03377V

سيدي بنورالقنادرةتنغيرم.م ايت مرغاد 1175034411/09/00 121 11/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12938Mاسميون عبد الرحيم 08483V

تنغيرالقنطرةتنغيرحديدة 1122366116/09/98 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12855Xالمديوني حمو 12847N

تنغيرالقنطرةتنغيرم.م امجدادار 1236661313/09/01 115 13/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12920Tالوثيقي عبد الرحيم 12847N

مديونةالبقاقشةتنغيرقلعة مكونة 7070021016/09/92 113 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12782Tلغشيوي لطيفة 19717F

تنغيرزاوية مولي عبد المالكتنغيراسكيس 1237057713/09/01 111 30/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12934Hفيساع لحسن 12842H

تنغيرالبورتنغيرم.م ايت تومرت 1264378212/09/02 109 12/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12871Pعبد الرحمان بلمودن 12848P

ورززاتم.م.تكيرت نايت فارستنغيرم.م ايت تومرت 1268563412/09/02 109 12/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12871Pالحسين مساعد 13013U

تنغيرالبورتنغيرم.م ايت تومرت 1269162312/09/02 109 12/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12871Pابراهيم رحمون 12848P

بن سليمانمطاار بنسليمانتنغيرم.م ايت علي ويكو 1236663113/09/01 107 13/09/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12945Vالعمري احمد 25359N

ورززاتم.م.  تمسراوتتنغيرايت زكري 1238953113/09/01 105 13/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12868Lرشيدة  أولهشوم 13189K
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سيدي بنوراولد سعيدتنغيرم.م ايت مرغاد 1239260913/09/01 105 14/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12938Mالصبوني زينب 08481T

تنغيرم.م ايت كماتتنغيرايت خيار 1235272406/09/01 103 25/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12853Vمحمد بوخريج 12843J

تنغيرم.م اكديم نخرطانتنغيرامسمرير 1266977112/09/02 101 06/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12931Eحجان لحسن 12900W

سيدي قاسمعين الشاميةتنغيرم.م ايت عيسى 11760651106/09/00 92 30/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12786Xالعلج جلل 14722B

الرشيدية  تاديغوستتنغير.م.م ايت إعزى 1306223905/09/03 91 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09495Vبوغروس بوشرى 09672M

ميدلتامــــــالوتنغيرم.م اكوراي 63687916/09/95 89 16/02/05إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09440Kجوت مولي حدو 09780E

تنغيرم.م تازوليتتنغيرم.م امزودار 1269032512/09/02 89 06/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12816Eاونصر امحمد 09455B

ورززاتم.م تفليتتنغيرم.م  اكيس امزدار 1308328416/09/03 83 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12927Aالصابيري عبد العزيز 13207E

  المدرسة الجماعاتية ايت تنغيرم.م اكديم نخرطان

ولل

زاكورة 1235253106/09/01 79 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12900Wمحمد بوكبوت 26596H

سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىتنغيرم.تبسباست 12676311112/09/02 78 05/01/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12960Lالهام كنسي 14756N

أزيللمركزية سوق الربعاءتنغيرامسمرير 1305499116/09/03 77 21/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12931Eكمال عبد الموجود 06988V

تنغيرم.م اغرم امزدارتنغيرتعدادات 1401600106/09/06 69 06/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12933Gمصطفى بن داود 12925Y

طنجة أصيلحجرة النحلتنغيرم.م ايت اوزين 1177621811/09/00 65 02/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12884Dالز هري مولي لحسن 15223W

العرائشم/م المكزليين المركزيةتنغيرم.م أمسعد 1267070112/09/02 61 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09492Sهمو سعدية 05871F

الرشيديةاكدمانتنغيرم.م ايت علي ويكو 1404440705/09/07 59 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12945Vأيتلحو جميلة 09654T

أزيللمركزية آيت ايدير نوامساتنغيرم.م مصيصي 1545699609/09/09 53 09/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09444Pجواد عبد الرحيم 06996D

الجديدةالطواجنةتنغيرم.م بودجام 1406892505/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12939Nالغساتي ابتسام 08230V
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الرشيدية  تاديغوستتنغيرم.م  زايد أحماد 1368493907/09/04 48 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09413Fاخامن حسناء 09672M

أزيللمركزية أزودتنغيراسكيس 1550960501/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12934Hمحمد وردي 07063B

الصويرة  م.م. تفتاشتتنغيربوتغرار 1581726702/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12862Eفوزية أيتبن أحمد 09958Y

تاوناتم/م  مولي بوشتىتنغيرم.م  زايد أحماد 1548907402/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09413Fسهام بوست 15481B

تاوريرتتنزارتتنغيرم.م ايت علي ويكو 1549717901/01/10 42 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12945vهشام  عبيد 04769H

الجديدةالمنفلوطيتنغيرم.م ايت واعتيق 1405080505/09/07 38 21/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12944Uايت خويا إلهام 08229U

تاوناتم/م  الدكانتنغيرأمجكاك 1684576301/01/12 38 16/03/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12874Tبليط مصطفى 15597C

ورززاتم.م. ايت بن حدوتنغيرم.م بوكافر 1580942502/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12903Zحفيظة قبوري 13003H

ورززاتم.م.تكيرت نايت فارستنغيرم.م ازاك 1581338302/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09446Sنادية والشيخ 13013U

ميدلتايت خوجمانتنغيرم.م اغرم امزدار 1582622905/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12925Yابردي سعاد 09779D

ورززات م.م. الحريةتنغيرم.م ايت زكان 1583960305/09/11 25 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09480Dحدو غزلن 13174U

تنغيراسكيستنغيراوزيغمت 1682996104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12877Wلحسن اليوسفي 12934H

تنغيراسكيستنغيراوزيغمت 1684069104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12877Wمصطفى اوعاصم 12934H

تنغيرامسمريرتنغيراوزيغمت 1684127204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12877Wسعيد اوجلب 12931E

تنغيرالخنكتنغيرم.م اغرم اقديم 16842621004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12864Gصاديقي أحمد 09462J

وزانم م عين دريجتنغيرم.م تيكشة 1580838102/09/10 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09471Uعبد المجيد حسناوي 15054M

زاكورةم.م إبن سيناتنغيرم.م زاكر 1717383103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12917Pلل شريف بوطاهير 13404U
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05

القنيطرةالسعديينالقنيطرةالنجاجعة 164053116/09/82 219 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11103Tرشيد بومهدي 10862F

القنيطرةجمال الدين الفغانيالقنيطرةم,م اولد امحمد 270294216/09/85 193 19/10/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10891Mبريطل توفيق 10799M

القنيطرةالجولنالقنيطرةم/م سلمان الفارسي 882511116/09/87 165 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11164Jبندال حدوم 10841H

القنيطرةأسماء ذات النطاقينالقنيطرةالشقاقفة 204211921/09/83 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11084Xالرايس  محمد 10813C

القنيطرةمولي رشيدالقنيطرةمحي الدين بن عربي 864140221/09/83 159 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10886Gفاطنة بوساعة 10817G

القنيطرةالندلسالقنيطرةالنجاجعة 953997116/09/80 159 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11103Tلكبيرة الخيالي 10814D

القنيطرةالزعيتراتالقنيطرةارزيكات 356446916/09/89 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11040Zحسن ويسعدن 10960M

القنيطرةحي السلم 2القنيطرةالليمون 978534116/09/82 150 07/11/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10861Eيشيوي فتيحة 10864H

سيدي بنوراولد جرارالقنيطرةالعنابسة 1399864115/09/05 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11148Sكوثر الهيداني 08439X

سيدي سليمانبئر أنزرانالقنيطرةالحريضيين 1120524116/09/98 24 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11047Gالموصطفي غزلن 10869N

المدرسة الجماعاتية اولد القنيطرةم/م سلمان الفارسي

داود

تاونات 1682228404/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11164Jبوست ناجية 26054U

بن سليمانم/م عين بوشني المركزيةالقنيطرةقرية بنعودة 17178561103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11061Xالخليفي سهام 07764N

برشيدمركزية السوالمالقنيطرةم/م سلمان الفارسي 1719305303/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11164Jلحيان وفاء 14375Z

القنيطرةمحمد عابد الجابريسيدي قاسمالموحدين 977908116/09/82 229 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14880Yفاطمة مبتسم 26374S

القنيطرةالضحىسيدي قاسم الحرارتة 174858316/09/83 223 29/10/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14857Yابراهيم بولبديع 25795M

القنيطرةصالح رشيدسيدي قاسمابو البقاء الرندي 664953317/09/79 201 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14848Nحفيظ أوريك 10837D

القنيطرةأولد أوجيه 3سيدي قاسم الحرارتة 164184316/09/82 196 21/11/88إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14857Yالعربي مرموزي 10822M
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سيدي قاسمطارق بن زيادسيدي قاسمازهير اجنانات 173792116/09/82 187 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14839Dالحسن الخرصي 14678D

مكناسدار ام السلطان المركزسيدي قاسمالخليل 240537617/09/84 186 20/11/89إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14915Lسعيد تزوز 04021V

مكناسابن عاشرسيدي قاسممولي ادريس الول 316442716/09/88 183 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14919Rعائشة صوصي علوي 03961E

سيدي قاسمطارق بن زيادسيدي قاسمابن الرومي 211176316/09/85 175 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14833Xالحبيب الرحماني 14678D

القنيطرةالطلسسيدي قاسمالبيروني 240268217/09/84 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14748Eلحسن الطاهري 10816F

سيدي قاسمايت يوسىسيدي قاسمأبو العلء المعري 140017516/09/81 167 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14826Pمحمد بلهادي 14913J

القنيطرةابن رشدسيدي قاسمالمنايرة 205278221/09/83 167 25/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14741Xزبيطةعبدالسلم  06781V

القنيطرةالعكارشةسيدي قاسماولد غيدة 204706321/09/83 165 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14845kرضوان سيبوس 10946X

القنيطرةعبد اللطيف العيمانيسيدي قاسمالموحدين 174866721/09/83 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14880Yبلمودن حميد 10922W

المدرسة البتدائية المنصور سيدي قاسمالزوايد

الذهبي

العيون 236706217/09/84 161 05/10/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14779Nاحمد العمراني 06435U

القنيطرةالطلسسيدي قاسمالبحتري 237002517/09/84 157 17/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14830Uمحـــــــمـــد الــــعــولــــجـي 10816F

الرباطالعهد الجديدسيدي قاسمالعقاد 358802117/09/90 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14772Fمريم  الذهبي 01073R

سيدي قاسمالخليلسيدي قاسمالمنايرة 383985517/09/90 157 20/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14741Xبرق الليل عبد القادر 14915L

القنيطرةالركابيسيدي قاسماولد سلطان 288565416/09/86 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14860Bفقروش خالد 10924Y

وزانم م ابن مالكسيدي قاسمالكدادرة 8625571021/09/83 147 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14783Tفاطمة خنوس 14993W

الصخيرات تمارةالياسمينسيدي قاسمطارق بن زياد 206543521/09/83 136 16/09/93إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14678Dعمر للي 01328T

الحاجبالفجرسيدي قاسمالمغرب العربي 57294516/09/94 131 16/09/97إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14697Zنويقص صلح الدين 04182V
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تطوانواد الليلسيدي قاسمعلل الفاسي 7663971016/09/91 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14686Mسعاد عثمان 05513S

سيدي سليمانالطويرفةسيدي قاسمالمغرب العربي 1155646216/09/99 91 05/09/03إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14697Zبيركابي الحسن 10974C

القنيطرةم/م بنمنصورسيدي قاسممجموعة مدارس أنوال 1404264904/09/02 65 17/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14867Jبوسلهام النيكرو 10904B

القنيطرةالزعيتراتسيدي قاسماولد غيدة 10522781016/09/97 61 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14845Kلهللي  ليلى 10960M

المحمديةبدرسيدي قاسمالمغرب العربي 1549535802/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14697Zاسماء امغاري 26370M

المحمديةاولد معزةسيدي قاسمالمحطة 15800921102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14743Zإيمان بنيمنة 01744V

القنيطرةقرية بنعودةسيدي قاسمالمنايرة 1682070504/09/12 23 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14741xسناء بالحاج 11061X

القنيطرةمحمد عابد الجابريسيدي سليمانعبد ا بن الزبير 176994421/09/83 205 12/10/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10979Hمحمد شهيبة 26374S

القنيطرةالمغرب العربيسيدي سليمانضاية عائشة 240454217/09/84 205 17/09/99أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10993Yمالك محسن 20998Y

سيدي سليماناولد موسى بنحساينسيدي سليمانالبكارة 173752116/09/82 195 18/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11017Zالحسن الراشدي 10977F

القنيطرةأولد وجيه2سيدي سليماناولد موسى بنحساين 150997317/09/81 181 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10977Fاحمد الودراسي 10821L

القنيطرةحمان الفطواكيسيدي سليمانالبكارة 978063115/10/81 177 18/10/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11017Zشعيرة نزهة 10795H

القنيطرةاحمد بلفريجسيدي سليمانضاية عائشة 691941213/10/80 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10993Yعلة عبد العزيز 25263J

القنيطرةباب فاسسيدي سليمانمحمد السادس 851969916/09/82 158 16/09/82إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10852Vبودون زبيدة 10810Z

الحوزايت بلحاجسيدي سليمانالرمل 239323817/09/84 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10987Sالسعيد الزكطاوي 03377V

تازةتنكرارمت المركزسيدي سليماناولد حنون الواد 7498361116/09/93 99 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10986Rعبد العزيز  لخشاف 16384H
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06

بن سليمانمطاار بنسليمانبن سليمانم/م مليلة المركزية 216916616/09/85 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07767Sسعيد  الخطابي 25359N

الصخيرات تمارةابن زيدونبن سليمانم/م عين بوشني المركزية 1046907416/09/96 106 16/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07764Nرشيد  سليمي 23495M

مديونةسيدي مسعودبن سليمانم/م أولد علي المركزية 64568616/09/95 86 07/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07784Kابراهيم موراد 01734J

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

المحمديةام البنينبن سليمان 1400726107/09/05 69 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07752Aليلى نفقرن 26368K

المحمديةبئر لحلوبن سليمانم/م الطوالع المركزية 1264469104/09/02 52 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07779Eسومية بن حجو 01743U

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

المحمديةالشللبن سليمان 1269958304/09/02 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07752Aمليكة زمامو 01740R

المدرسة البتدائية ابن بن سليمانم/م النبعات المركزية

خلدون

برشيد 62678416/09/95 39 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07782Hقدري ادريس 14041L

بني مللمركزية الظهرةخريبكةالمساعدة 211208316/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12118Wعبد العزيز العنتري 07383Z

الصخيرات تمارةالنصرخريبكةاولد  افتاتة 354407116/09/89 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12169Bخال الميلودية 23798S

الصخيرات تمارةمدرسة التضامنخريبكةايت عمار 383588217/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12165Xعلوي عبد الرحمان 25420E

خريبكةالعين   الكحلةخريبكةايت عمار 385750317/09/90 141 17/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12165Xمونير عتيقة 12106H

المحمديةادريس لحريزيخريبكةالسماعلة 358632516/09/89 129 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12197Gمحمد أدريسي 26616E

سطاتعمر بن الخطابسطاتمركزية  اولد رحو 130581115/11/79 223 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14613Hبنلعربية أحمد 14019M

سطاتالبلديةسطاتمركزية السلمات 164133116/09/82 221 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14605Zعبد ا حمداني 18639J

سطاتمولي عبداسطاتمركزية اولد يحيى 240677117/09/84 217 02/10/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14482Rخالد المشرفي 14012E

سطاتوادي المخازنسطاتمركزيةشرقاوة 240758217/09/84 217 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14598Sالعماري عبدالرحيم 14014G

سطاتمعاد بن جبلسطاتمركزية  الحمادات 240770317/09/84 217 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14513Zنور الدين رحمة ربي 25822S
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سطاتالبلديةسطات مركزية  كيسر 240851117/09/84 217 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14510wنورالدين فوزي 18639J

سطاتالبلديةسطاتمركزية  لورارقة 690826116/09/78 217 16/10/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14498Hالمصطفى خميمة 18639J

سطاتابن تاشفينسطاتمركزية التوالت 175336121/09/83 213 21/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14568Jمحمد نجيب بسباس 14023S

سطاتمبروكةسطاتمركزية بئر الصفا 174963321/09/83 211 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14516Cبدر المصطفى 14017K

سطاتمبروكةسطاتمركزية اولد جميل 216841716/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14584Bالمصطفى مدروك 14017K

سطاتالمام مالكسطاتسوق الثنين الجديد 216975616/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14062Jمحمد محميد 19130T

سطاتسيدي عبد الكريمسطاتمركزية اولد سي عبد ا 689124316/09/80 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14235Xمحجوب عزي 18640K

برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينسطاتمركزية اولد الشاوي 863700116/09/85 211 09/10/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14167Yنادية حباجي 18638H

سطاتطارق بن زيادسطاتمركزية اولد جميل 150075301/10/81 209 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14584Bالطيبي دجلل 14024T

سطاتالفرحسطاتمركزية السلمات 165387515/10/81 207 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14605Zمحمد حسني 14026V

برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1سطاتمركزية البيوض 240755117/09/84 205 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14180Mمحمد عوكشة 14034D

سطاتالفرحسطاتمركزية  الجدات 216984216/09/85 203 21/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14496Fعزالدين فرحات 14026V

سطاتبئر انزرانسطاتمركزية بئر الصفا 270317516/09/85 199 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14516Cلحمر حميد 14016J

مركزية اولد سعيد  بن 

علي سيد لغريب

سطاتعمر بن الخطابسطات 955843516/09/78 195 26/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14559Zالزوهرة ابو الهلل 14019M

القنيطرةسيدي العربي بوجمعةسطاتمركزية الخضراء 238115117/09/84 187 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14399Aالمصطفى جلم 22078X

الصخيرات تمارةالنورسطات مركزية النخيلة حمرية 258203116/09/85 183 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14082Fعبدالمجيد اصقيطة 25890R

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

برشيدالمدرسة البتدائية غزةسطات 208840117/09/84 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14077Aحميد فتحاوي 26519Z
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سطاتمركزية  لورارقةسطاتسيدي ناصر 954549516/09/80 166 16/09/80أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14054Aامينة خيفة 14498H

المدرسة البتدائية الدروة سطاتمركزية لخلط

الجديدة

برشيد 302995116/09/87 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14096Wعبدالرحمان غلب 25685T

طنجة أصيلالعرفانسطاتمركزية اولد ناصر 749230116/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14058Eنورالدين بن حدو 25434V

مديونةم 11 ينايرسطاتسوق الثنين الجديد 764632516/09/91 163 01/10/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14062jمهاجري ارقية 01835U

مديونةأحمد بوكماخسطاتمركزية العونات 258357116/09/85 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14231Tحسن محاري 26501E

مديونةالحليبيةسطاتمركزية العونات 355640316/09/89 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14231Tالسعدية ادويش 01843C

مدرسة المقاوم محمد سطاتالشميطيين

الجوهري

الصخيرات تمارة 7664381116/09/91 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14135Nأواحد فتيحة 26064E

برشيدالمدرسة البتدائية النورسطاتمركزية لخلط 380043917/09/90 153 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14096Wمينة جابري 26477D

المدرسة البتدائية عبد سطاتمركزية سيدي عبد الكريم

الواحد المراكشي

برشيد 356507316/09/89 151 02/10/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14147Bمحمد فضيل 14040K

مديونةالفاسين الغربيةسطات  خميس كدانة 3793261217/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14589Gعبد الرحمان بناوي 01729D

مديونةالحماداتسطاتمركزية العونات 391760617/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14231Tحسن صدقي 22722X

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

المحمديةللعائشةسطات 706722116/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14077Aمصطفى أيت سي 25731T

برشيدمركزية اولد احريز 2سطاتمركزية اولد فارس 707562316/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14196Eعلي غلن 14345S

سطاتمركزية  الجداتسطاتمركزية الخضراء 707716616/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14399Aالعربي عزري 14496F

مديونةالحليبيةسطاتمركزية العونات 725304816/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14231Tالحسين صمود 01843C

مديونةمحمد عبدهسطاتمركزية اولد حمو 766306116/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14394Vمحمد بوتناسة 26496Z

الصخيرات تمارةيطو الزيانيةسطاتالشميطيين 7683641116/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14135Nالحدادي عبدا 26625P
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مديونةسيدي ابراهيمسطاتمركزية بوعتروس 769116716/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14142Wخليد التاودي 01836V

برشيد مركزية اولد اسعيد امحمدسطاتمركزية المسيعدات 7699081016/09/91 147 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14209Uنجاة زبيد 23161Z

برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلسطاتمركزية اولد سالم 89311516/09/95 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14426Eالهللي محمد 14359G

برشيد مركزية الشرفاءسطاتمركزية اولد حمو 89234516/09/95 121 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14394Vهشام عزيعميمر 14376A

برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنسطاتمركزية أولد عدو 1045661416/09/96 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14197Fيوسف الغمراوي 14340L

برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنسطاتمركزية اولد نجيمة 1118006316/09/97 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14434Nسعيد السعدي 14340L

برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنسطاتمركزية اولد فريحة1 1237251506/09/01 115 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14465Xالمصطفى حجاجي 14340L

برشيد مركزية اولد اسعيد امحمدسطاتمركزية الزواير 91970316/09/95 114 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14151Fالخميس خيري 23161Z

مركزية السوالم اولد 

امراح

خريبكةمركزية بني يخلفسطات 1046019916/09/96 112 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14172Dعبدالرحيم اوزمو 12100B

برشيدمركزية بئر خريصسطاتمركزية بوعتروس 11744671612/09/00 111 12/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14142Wهشام الفاهي 14286C

سطاتمركزية  الحماداتسطاتمركزية الجدودة 1269144204/09/02 109 26/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14448dالمصطفى رفيق 14513Z

الفقيه بنصالحمركزية اولد عليسطاتمركزية واد النعناع 1179101706/09/00 108 16/09/01إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14213Yهيت ا سناء                               07597G

النواصرعبد ا كنونسطاتمركزية بئر قدور 1179289514/09/00 102 03/10/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14417Vسهام لفقير 26462M

برشيدمركزية علي بن ابي طالبسطاتمركزية السكامنة 1113712516/09/97 93 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14187Vعثمان اونزر 14068R

مركزية اولد سليمان 

امزاب

برشيدمركزية بئر الثورسطات 1173789706/09/00 84 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14145Zسعيدة المسكاوي 14316K

النواصرالمعاريفسطاتمركزية بئر مراح 1179607606/09/00 83 07/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14099Zمحمد رفاعي 18196C

المدرسة البتدائية حد سطاتمركزية لخلط

السوالم

برشيد 1238338206/09/01 81 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14096Wفاطمة منياني 20861Z
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النواصرالزاويةسطاتمركزية بئر مراح 1239127206/09/01 78 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14099Zحنان الرامي 18170Z

مركزية السوالم اولد 

امراح

اسفيدار الحاجيسطات 1269355116/10/02 59 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14172Dالهام صافي الدين 13937Y

بن سليمانم/م بني ورة  المركزيةسطاتمركزية اولد فارس 1267365604/09/02 51 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14196Eاقبال لبنى 07813S

طنجة أصيلالحومرسطاتمركزية اولد جميل 12348461113/09/01 43 16/11/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14584Bبناني حفصة 15277E

برشيدمركزية اولد بلحسنسطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 1368268507/09/04 37 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14469Bمليكة بطاح 14243F

برشيدمركزية المعاشاتسطاتمركزية  واد برس 1682939904/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14599Tسهام المحافظ 14281X

م/م سيدي احمد المجدوب سطاتمركزية لوكارفة

المركزية

بن سليمان 1401042707/09/05 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14438Tنزهة تربوح 07752A

سطاتمولي عبدابرشيدمركزية بوطرة 690932216/09/80 231 16/09/80أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14339Kعبدالهادي إرفق 14012E

سطاتسيدي عبد الكريمبرشيدمركزية حمرودة 110087223/11/78 209 31/01/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14268Hالحبيب محمد 18640K

المدرسة البتدائية ادريس برشيدمركزية بئر الثور

الحريزي

برشيد 240653117/09/84 207 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14316Kنورالدين مزضار 14028X

برشيدالمدرسة البتدائية غزةبرشيد مركزية الربعاء الجديدة 240819116/09/84 207 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14320Pعبدالرحيم مكافح 26519Z

برشيدالمدرسة البتدائية غزةبرشيدمركزية اولد احريز 2 129512120/10/79 205 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14345Sمحمد جد 26519Z

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينبرشيد 164092216/09/82 205 14/12/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14340Lعبد الرحيم الخال 18638H

سطاتبئر انزرانبرشيدمركزية الحساسنة 854164321/09/83 201 21/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14239Bالمهداوي جميلة 14016J

برشيد مركزية الدروة النواصربرشيدمركزية قصبة بنمشيش 171983215/10/81 199 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14313Gمحمد ويدا 14060G

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينبرشيد 216864116/09/85 199 23/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14340Lعبد ا البوعبيدي 18638H

سطاتعمر بن الخطاببرشيدمركزية الحساسنة 691416516/09/80 197 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14239Bعاهل محمد 14019M
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 مركزية اولد اسعيد 

امحمد

برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1برشيد 240802117/09/84 193 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23161zحسن بن اشو 14034D

المحمديةام البنينبرشيدمركزية اولد احريز 1 337959120/09/88 193 20/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14363Lامال بوعزة 26368K

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةبرشيد 240852117/09/84 189 17/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14340Lالمصطفى عاسوف 14035E

برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينبرشيدمركزية اولد الطبيب 240946317/09/84 185 06/12/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14259Yفاطمة جلول 18638H

برشيدالمدرسة البتدائية النوربرشيدمركزية مولي التهامي 238039201/10/83 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14367Rعبد ا مفيد 26477D

المدرسة البتدائية الحي برشيدمركزية مولي التهامي

الحسني

برشيد 239784101/10/83 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14367Rبوشعيب خداد 14033C

برشيدالمدرسة البتدائية النوربرشيدمركزية مولي التهامي 239832101/10/83 177 17/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14367Rمصطفى جبران 26477D

برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1برشيدمركزية بوطرة 240813117/09/84 175 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14339Kعبد الوهاب حريزي 14034D

برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةبرشيدمركزية جاقمة لبصاصلة 317744316/09/88 175 20/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14323Tنادية لمقضر 14035E

المدرسة البتدائية برشيدمركزية اولد بلحسن

عبدالرحيم بوعبيد 2

برشيد 173096516/09/82 171 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14243Fعبد اللطيف صردي 24375U

برشيدالمدرسة البتدائية الجديدةبرشيدمركزية اولد احريز 2 860930521/09/83 171 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14345Sسومية مطيع 14035E

مركزية الفقرة اولد 

لحسن

برشيدالمدرسة البتدائية الملبرشيد 238036317/09/84 167 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14340Lعزالدين اتبايني 20872L

الجديدةالتهديببرشيدمركزية بن معاشو 1 745527116/09/93 153 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14292Jفوزية صالح 08095Y

النواصر11 ينايربرشيدمركزية الخدارة 316258716/09/88 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14351Yعبدالعزيز ابو معد 26108C

مركزية سيدي قاسم 

الساحل

النواصراولد احمدبرشيد 378400317/09/90 151 09/10/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14359Gابراهيم مدغنة 18187T

المحمديةالصفابرشيدمركزية اولد سليمان 378818117/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14266Fمشطور محمد 26619H

برشيد مركزية الشرفاءبرشيدمركزية بن معاشو 1 744423916/09/93 123 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14292Jنورالدين زعراط 14376A
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مديونةطارق بن زيادبرشيدمركزية الموشمة 1117175316/09/97 111 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14289Fسعيد تاغي 26381Z

المدرسة البتدائية ادريس 

الحريزي

المحمديةالصفابرشيد 348773116/09/89 91 12/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14028Xمينة الحصيني 26619H

سطاتمركزية المسيعداتبرشيدمركزية سيدي عبد الخالق 1236955106/09/01 85 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14299Sفتح ا فضول 14209U

مديونةالبقاقشةبرشيدمركزية قصبة بنمشيش 1121065516/09/98 69 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14313Gنزهة بل الخالة 19717F

النواصرحمان الفطواكيبرشيدمركزية تعاونية العيون 1113920816/09/97 64 28/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14362kعبدالكريم الحضري 26461L

النواصرالشيخ العايدي المركزيةبرشيدمركزية الشكة 1154242116/09/99 64 03/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14347Uعادل حميدي 18205M

مديونةطارق بن زيادبرشيدمركزية اولد زيدان 646331216/09/95 55 03/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14262Bمحمد الشابي 26381Z

مديونةاولد حادةبرشيدمركزية اولد زيدان 10462951216/09/96 49 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14262Bعبدالحق تابتي 01737M

المحمديةاولد سيدي عبد النبيبرشيدمركزية اولد القرة 1113837916/09/97 43 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14263Cسوراوي عبد الحق 01738N

سطاتمركزية اولد جميلبرشيدمركزية بن معاشو 2 1399978616/09/05 38 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14296Nعزيزة العماري 14584B
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07

الحوزاولد يحيالحوزواداكر 176831816/09/82 199 22/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03597Jالمصطفى جادر 03773A

الحوزابن الونانالحوزواداكر 153918116/09/82 175 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03597Jعبد ا اكوناض 03234P

الحوزالناقوشالحوزلرجام 56137616/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03660Cرحال اجديرة 03341F

مركزية مجموعة مدارس الحوزدناسة

أومناست

الحوز 718005916/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03587Yمولي عبد الرحمان القسيمي 03780H

الحوزايت عمارة الواد المركزيةالحوزاحمد بوكماخ 1049533716/09/96 133 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03609Xعبد العالي الجبل 03659B

الحوزالخروعالحوزايغير 1178472706/09/00 117 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03418Pياسين موخيار 03744U

الحوزاغبالوالحوزتولكين 1266005304/09/02 99 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03622Lفاطمة الزهراء الحرفي 03591C

الحوزاغبالوالحوزلمدينات 1367974507/09/04 81 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03618Gمحمد رمادي 03591C

سيدي بنورالقنطرةالحوزانزال الجبل 1548809502/09/09 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03283Tعبد العظيم عيبوس 08329C

أزيللمركزية آيت كيرتالحوزامسكر 1549525102/09/09 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03501Eحوسني للة غزلن 07234M

تاوناتم/م  السمونيينالحوزاغير 1550136101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03556Pقرش ادريس 15419J

مديونةالفاسين الغربيةالحوزامسكر 1405053805/09/07 48 09/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03501Eسناء ابوالكرامة 01729D

سطاتمركزية بئر الصفاالحوزامسكر 1400210107/09/05 45 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03501Eياسين حافظ 14516C

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

أزيللمركزية ارفالةالحوز 1548961902/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03389Hالهام بناس 07026L

سيدي بنورالهدايةالحوزاسلون 1550397401/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03517Xالمختار بركوك 08397B

زاكورةم.م اولد أيوبالحوزوانسكرا 1680868901/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03504Hالعلوي الهروني ادريس 13465K

تارودانتتاركة نميمونالحوزتنامرت 1680972101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03528Jالحسين برجوم 18102A
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تنغيرتعداداتالحوزاغي 1681543101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03472Yأحمد زرير 12933G

أزيللمركزية امالوالحوزايت عشا 1579805102/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03287Xأيت منصور جمال 07097N

الرشيديةاغبالوالحوزاجوكاك 1580764202/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03551Jحورية  غريب 09647K

الجديدةالطالع موسىالحوزستي فاضمة 1550233501/01/10 32 13/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03683Cسناء الغفغوفى 08141Y

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةالحوزالمو 1583525605/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03407Cمنار القبلي 13739H

الجديدةالولجةالحوزاسلون 1582984605/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03517Xحنان بحتاوي 08160U

الحوزويركانالحوزامسلن 1583241905/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03567Bبورويس  زهيرة 03577M

سيدي بنورالخوالدةالحوزاكرماون 1584885305/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03698Uمينة الطبراني 08652D

وزانم م الزيتونالحوزاسوال 1680998401/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03495Yمجيدة بغدادي 15037U

م/م عنصر بن عبد ا الحوزانسا

المركزية

العرائش 16811561101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03295Fالخطيب نزهة 05787P

أزيللمركزية تاكلفتالحوزاغير 1681384601/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03556Pمجدي حميد 07246A

الجديدةصقرالحوزاكرماون 1682850104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03698Uزينب الجرافي 08593P

اليوسفيةالنواصرة المركزيةالحوزانفلي 1683049804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03688Hالقرقوني نجوى 13712D

الحوزتولكينالحوزتافكا 1683173604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03492Vالسندوبي  حكيمة 03622L

الجديدةسيدي عبد ا بن يوسفالحوزطرورد 16832641104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03581Sفا طمة  الزهراء     افريشيش 08295R

سطاتمركزية العربي باطماالحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 1683918304/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03398Tغزلن مودرك 14549N

برشيد مركزية الشرفاءالحوزانسا 1683946104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03295Fمــصادق  أحــلم 14376A
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شيشاوةاغزر ازكارنالحوزتاوريرت 1684096704/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03573Hرجاء أشتاشن 03159H

م م المختار السوسي 

-ازيزل

الجديدةلحمامنةالحوز 1684251604/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03403Yالزوهرة صابر 08275U

أزيللالمدرسة المركزية دمناتالحوزستي فاضمة 1717005203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03683Cعزيزي السعدية 06856B

سطاتمركزية الزوايرالحوزاغبالو_تزارت 1717182203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03431dبن جويد زاهرة 14151F

سطاتمركزية  الحماداتالحوزانزال الجبل 1718798203/09/13 14 30/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03283Tفاطنة مجيب 14513Z

برشيدمركزية مولي التهاميشيشاوةسيدي بوزيد 56341116/09/94 129 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02853Aسعيد فلعوصي 14367R

الحوزتيوليشيشاوةالنبوغ 11549981016/09/99 119 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03220Zرضوان العاكفي 03784M

 مجموعة  مدارس سد شيشاوةبلحول

مولي يوسف

الحوز 607841116/09/94 115 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02877Bعبد اللطيف المزوكي 03389H

شيشاوة ادويرانشيشاوةاميزن 1309957818/09/02 105 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02972Eعبد الصمد الزاهر 03140M

برشيدمركزية علي بن ابي طالبشيشاوةالحكات 11179451116/09/97 97 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02895Wبوشعيب بكار 14068R

شفشاونم/م القوبشيشاوةعلل بن عبد ا 172906116/09/82 91 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02845Sمحمد جمال اولد الصياد 06188A

كرسيفالسويهلة المركزشيشاوةبوابوض 1306338305/09/03 91 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03055Vلبنى بوتلموين 16300S

اشتوكة ايت باهام.م  وادي المخازنشيشاوةالبرج 1238602606/09/01 89 12/10/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03154Cحكيمة مسافع 05240V

الحوزستي فاضمةشيشاوةسيدي عبد المومن 1368522407/09/04 89 21/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03086Dوداد جبارة 03683C

الفقيه بنصالحمركزية النبعاثشيشاوةالنبوغ 1368616907/09/04 81 21/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03220Zحنان لعشير 07466P

الصويرة   م.م. المام البخاريشيشاوة ادويران 1404350905/09/02 81 20/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03140Mامينة ماعني 10275T

الرشيديةتوداعتشيشاوة ادويران 1399124607/09/05 77 03/10/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03140Mحورية ايت فراجي 09649M
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خريبكةاولد  افتاتةشيشاوةسيدي عبد المومن 13679351107/09/04 75 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03086Dلبنى أتلوت 12169B

الحوزايت قدورشيشاوةثلث اشمرارن 1399870607/09/05 68 01/10/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03079Wعزيزة الحلم 03372P

الحوزوزكيطةشيشاوةبوامسا 1401868706/09/06 65 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03100Uخديجة وعزيز 03665H

القنيطرةالمرابطينشيشاوةدوار  احمر 1367289907/09/04 61 15/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02926Eليلى بورواح 06803U

اسفيالزلقةشيشاوةأيت هادي 1367455107/09/04 60 21/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02847Uهند البرنوسي 13834L

الخميساتالعقادشيشاوةأكدير  أومنصور 13998451007/09/05 59 20/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03142Pمريم الغازي 11412D

الخميساتلحسن اليوسيشيشاوةتزدرة 1401897206/09/06 59 22/10/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03074Rمنية لخليفي 11502B

شيشاوةالحمريشيشاوةتونغاست 1404991705/09/07 59 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03201Dسايس فاطمة 03173Y

سيدي بنورالقنطرةشيشاوةأدار-بوابوض 1683418904/09/12 57 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03056Wخنساء هبيري 08329C

تاوناتم/م  باب كراوةشيشاوةوارمس 1400559207/09/05 53 19/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02953Jفاطمة الزهراء مهدواي 15840S

الجديدةالسلمشيشاوةانمرن 1406932405/09/08 53 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22201Fالبرديجي خديجة 08148F

سيدي بنورتامدةشيشاوةالظهر 14074741205/09/08 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03072Nرضوانى زهيرة 08434S

الحوزوزكيطةشيشاوةلغساسلة 1549329802/09/09 49 21/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02947Cنجاة العيرج 03665H

سيدي بنورالفوارسشيشاوةاولد بيبو 15804151102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02885Kنزهة  البنيني 08424F

أزيللمركزية آيت تمجوطشيشاوةتاسا 1581399202/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03028Rأزني عزيز 07252G

بولمانتانديت30شيشاوةتولوكولت 1404838105/09/07 44 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03098Sأمينة كرمة 08018P

سطاتمركزية السكامنةشيشاوةروهالة 1407547905/09/08 44 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02984Tنعيمة الصولي 14187V
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الحوزوادى الدهبشيشاوةأفتاس 1549494402/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03065Fنوال عنترة 03738M

الحوزحمان الفتواكيشيشاوةأفتاس 1549518702/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03065Fلمياء طابش 03734H

اسفيدنون الحضريشيشاوةبوعنكة 1406351305/09/08 43 20/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02941Wأمينة أطرحي 13640A

اليوسفيةالحسينات المركزيةشيشاوةتمزكدوين 1548724602/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02999Jسلوى بونواضر 13777Z

الفقيه بنصالحم اولد عبد النبيشيشاوةأفتاس 1549309802/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03065Fفاطمة أعلم 07362B

النواصرعقبة بن نافعشيشاوةزاوية اتيقي 1549899201/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03032Vصباح بحرار 25341U

اليوسفيةالجدور المركزيةشيشاوةكوزمت 1681369501/01/12 43 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03153Bحفيظة الفتاتي 13694J

الحوزثلث نسالشيشاوةازنادة 1407019905/09/08 41 19/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03146Uكلل فوزية 03375T

بولمانسيدي محيوشيشاوةتزومطان 1549821601/01/10 39 21/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03016Cاسماعيل  امزيان 07945K

شيشاوةأكدير  أومنصورشيشاوةونشكرير 1582866105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20131Fجواد أمزون 03142P

ورززاتم.م. تزولط نمرادوشيشاوةأيت عل 1680817301/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02995Eنعيمة أهموش 13077N

اليوسفيةاولد معاشو المركزيةشيشاوةكوزمت 1681044301/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03153Bشجاري عزيزة 13744N

اليوسفيةاولد معاشو المركزيةشيشاوةأيت عل 16811031101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02995Eنزهة الزهاري 13744N

زاكورةم.م شلل درعةشيشاوةايت حدو يوسف 1681352401/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03027Pلخريويعى بوجمعة 13272A

أزيللمركزية ارفالةشيشاوةاولد مومنة 1549718501/01/10 37 19/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02904Fعبيد  موراد 07026L

بولماناولد عايدشيشاوةتولوكولت 1549775401/01/10 36 22/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03098Sعبد الحق عيساوي 08035H

الجديدةالعطاعطةشيشاوةالنبوغ 1551092301/01/10 36 21/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03220Zالسلهاجي خالد 08601Y
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افرانالبقريتشيشاوةتارسلت 15812491102/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03092Kفاطمة نضيري 10776M

خنيفرةبوخلخالشيشاوةكوزمت 1581404702/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03153Bرابح فاطمة 11719M

خنيفرةسيدي عثمانشيشاوةالنبوغ 1579850102/09/10 32 20/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03220Zرشيد امحزون 11717K

كرسيفبوراشد المركزشيشاوةأداسيل 15804271202/09/10 32 19/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03192Uالشعل اناس 16257V

أزيللمركزية أزودشيشاوةبونباين 1580984702/09/10 32 19/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19040Vخرواش عبد الكريم 07063B

الحوزويركانشيشاوةتسغيت 1682129104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02993Cبن امسال مريم 03577M

الحوزاكدوركيكشيشاوةإغرمان 1682698404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03202Eمريم البيهيز 03671P

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةشيشاوةإكي  وسوليل 1682735304/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03090hفاطمة الزهراء الكرضا 13739H

اليوسفيةالجولن المركزيةشيشاوةتنسماخت 1682755804/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19053Jمحمد الكراعي 13720M

الجديدةالبل لتشيشاوةبوابوض 1681306401/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03055Vالجردي صباح 08173H

سيدي بنورسيدي بنورشيشاوةبوابوض 1681424101/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03055Vنظيف امباركة 08457S

اسفياولد زكريشيشاوةسيدي عبد المومن 1681476101/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03086Dنجية قزيبي 13676P

سيدي بنوراولد رحالشيشاوةبوابوض 1681492101/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03055Vصبري فاتحة 08468D

الحوزاجيكنشيشاوةإكي  وسوليل 15842671005/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03090Hلبنى قريمس 03749Z

اليوسفيةراس العين المركزيةشيشاوةأكني أحندير 1584524805/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03106Aايمان نعائم 13734C

اليوسفيةخنوفة المركزيةشيشاوةتزومطان 1681442801/01/12 29 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03016Cابتسام ورتسي 13700R

اسفيالدعيجاتشيشاوةأنزمر 1681551902/09/11 29 02/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03042Fفاطمة الزيتوني 13915Z
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اليوسفيةالبدادغة المركزيةشيشاوةتكماط 1583720905/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03195Xعبد الله الخرزازي 13741K

شيشاوةاميزنشيشاوةتكنكمت 1680812701/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03044Hاكضاش كوثر 02972E

تنغيرم.م تيكشةشيشاوةاماسين 1680837901/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03025Mيامينة ايت احنيني 09471U

تارودانتفلغوسشيشاوةايت حدو يوسف 1680846501/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03027Pابراهيم ايت اخراز 17809G

ورززات م.م. الحريةشيشاوةإمللن 1680911401/01/12 28 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03008Uمليكة أزوكاغ 13174U

سيدي بنورالعويساتشيشاوةتسغيت 1681083501/01/12 28 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02993Cالدرقاوي نزهة 08487Z

تنغيرامسمريرشيشاوةتونغاست 1681307902/09/11 28 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03201Dعلي جرو 12931E

اسفيالعرفانشيشاوةتزكي 1681524801/01/12 28 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03198Aلطيفة تلبورت 13667E

سطاتمركزية  الحماداتشيشاوةأكني أحندير 1406449405/09/08 22 05/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03106Aفاطمة الزهراء بن المقدم 14513Z

الجديدةسيدي بوعلمشيشاوةأكني 1683888604/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03104Yيامنة محمصاني 08591M

أزيللمركزية أهل الوادشيشاوةتزكي 1684016704/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03198Aلوبنى النضام 07032T

الجديدةآيت حامشيشاوةتكموت 16844451004/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03057Xسميرة ترابي 08171F

شيشاوةسيدي عبد المومنشيشاوةونشكرير 1681655504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20131Fمحمد أفرياض 03086D

أزيللمدرسة تغرمينشيشاوةالزاوية النحلية 1682317204/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03162Lهند بونوار 06869R

اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةشيشاوةتكموت 1682866504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03057Xسارة الخوات 13724S

الصويرة م.م.عمر بن الخطابشيشاوةأكني أحندير 1682941204/09/12 21 05/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03106Aالمناضل زهرة 09952S

شيشاوةاميزنشيشاوةأسيف لحلو 1683104204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03031Uاحمد   فاضل   النوري 02972E
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سيدي بنورالجعفريةشيشاوةأندورار 1683211604/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03169Uالزيتوني أسماء   08392W

الفحص أنجرةأكنوانشيشاوةايت  شعيب 17171521203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03007Tخالد بنعيسى 15315W

الجديدةالخريطاتشيشاوةانمرن 1717328703/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22201Fمحمد بوخدادا 08564H

العرائشم/م الصفصاف المركزشيشاوةايت  شعيب 1718163903/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03007Tغداش محمد 05911Z

الصويرةم.م  ادشفيشيشاوةتكماط 1718367303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03195Xعبد ا احلمي 10352B

م/م الحاج احمد العسلني شيشاوةتنامرت

_بوزطاط

شفشاون 1719356103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03196Yالزباخ رشيد 06171G

بني مللم اولد امبارك المستقلةقلعة السراغنةاولد كليب المركزية 148723416/09/81 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09004Lعبد الرحيم السياف 07354T

مكناسالمخاطيرقلعة السراغنةاولد ابارحال المركزية 258457316/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08929Eبوشتى بومديان 03885X

أزيللمدرسة ميمونةقلعة السراغنةسيدي ادريس المركزية 337852316/09/88 193 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08851Vالصديق بن تودة 06854Z

الحوزسيدي داودقلعة السراغنةمركزية واركي 270355316/09/85 173 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08825Sحسن اهمان  03241X

الجديدةالقراقشةقلعة السراغنةهراوة 238134717/09/84 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08896Uسي محمد الطاهري 08221K

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

بني مللم أولد بوبكرقلعة السراغنة 738654316/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08985Rالشرقي لحنين 07352R

مكناسأولد سليمقلعة السراغنةعقبة بن نافع المركزية 7444641016/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09006Nخالد مليحة 03908X

بني مللمركزية ادوزقلعة السراغنةاولد الحداد المركزية 288209316/09/86 161 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08842Kعبد الرحيم واكريم 07543Y

القنيطرة م/م التواصلقلعة السراغنةاولد رافع المركزية 707154516/09/92 159 16/09/92إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08988Uللة زهرة حسيني 10949A

الحوزبلعطارقلعة السراغنةاولد الحداد المركزية 391408217/09/90 155 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08842Kمحمد اوبركة 03248E

مديونةالحليبيةقلعة السراغنةاولد بومنيع المركزية 706514125/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09023Gأحمد منضور 01843C

39



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - تانسيفت - الحوز07

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

النواصررحمة أم الشهداءقلعة السراغنةلبانكة المركزية 270245216/09/85 150 16/09/98إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09044Eالحمزاوي احمد 26107B

برشيد مركزية الشرفاءقلعة السراغنة اولد معزوز المركزية 1119011316/09/98 121 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08911Kأنس مولي 14376A

برشيدمركزية الغنيميينقلعة السراغنةاولد يعيش المركزية 1265455504/09/02 109 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08854Yامال الشعبي 14283Z

الفقيه بنصالحمركزية اولد عليقلعة السراغنةاولد بنرحال المركزية 1263275604/09/02 102 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08832Zحسناء ابودرار 07597G

الفقيه بنصالحمركزية أولد اسليمانقلعة السراغنةاولد مسعود المركزية 1263959304/09/02 96 29/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09013Wلوبنة عاطفي 07412F

الفقيه بنصالحم أولد سيدي شنان 2قلعة السراغنةبني عامر المركزية 1156391116/09/99 92 03/09/03إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09017Aيوسف ويزة 18737R

سطاتمركزية السكامنةقلعة السراغنةاولد سعيد المركزية 1269392604/09/02 79 12/10/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09022Fفيصل سجيب 14187V

الخميساتالعقادقلعة السراغنةاولد عمرو المركزية 1399991907/09/05 77 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08992Yفاطمة الزهراء الوزاني 11412D

الفقيه بنصالحمركزية النبعاثقلعة السراغنةتاوزينت المركزية 1367426307/09/04 73 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08997Dالعريف فاطمة 07466P

سطاتمركزية البيوضقلعة السراغنةاولد امسبل المركزية 1367238707/09/04 57 17/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09010Tحنان الكايني 14180M

اشتوكة ايت باهام. آمنة بنت وهبالصويرة م.م.عقبة بن نافع 8613851016/09/83 197 12/10/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10358Hرشيدة موميا 25706R

مدرسة المقاوم محمد الصويرةم.م  ادشفي

الجوهري

الصخيرات تمارة 734846516/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10352Bبوخريص  أحمد 26064E

النواصرمحمد مجيدالصويرةم.م إبلتن 787384116/09/92 159 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10284Cعبد الله  مهرجان 26463N

سيدي بنورسيدي بنورالصويرةم.م ارتوفلح 56744116/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10362Mموسى عيدي 08457S

الخميساتالريبعةالصويرةأيت بوصدوك 57515416/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10054Cالطيب الشريفي 11515R

سلالبراهمة 3الصويرة  م.م. تفتاشت 57885216/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09958Yمحمد لعوينة 01255N

اسفيالبوحيداتالصويرةم/م محمد عابد الجابري 59438516/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10074Zالكوري إبراهيم 13858M
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الشهيد علل بن الصويرةم م ايت ابراهيم

عبدا-الزاهرية

الحوز 61045816/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10040Mحفيظ الحوفي 03776D

اسفيرباط الشيخالصويرة   م.م. سيدي غانم 62087204/10/94 157 04/10/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10380Gالزهرة بكراوي 13883P

الصويرةم م أقرمودالصويرة م,م الحسينات 163538116/09/82 153 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10050Yسعيد بركة 10106J

الخميساتالريبعةالصويرةأيت بوصدوك 63275416/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10054Cجميلة لبجيوي 11515R

اسفيعبد الخالق الطريسالصويرةسيدي علي الكرلتي 734914316/09/93 149 27/10/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10083Jرضوان الكوحلني 13586S

الجديدةالتهديبالصويرةبوزوكني    م.م. تمنت 566011016/09/94 147 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10185Vمولي ارشيد المدني 08095Y

النواصرابن بطوطةالصويرةم.م إبلتن 63251116/09/95 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10284Cجميلة بليليطة 26373R

المدرسة البتدائية ديار الصويرةبئر كوات

المنصور

برشيد 739218116/09/93 132 16/09/97إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10116Vعرفات محسن 26613B

لكحيلت         م.م. 

المخاليف

اسفيلعوينةالصويرة 1120669416/09/98 114 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10120Zعبدالحق اللويزي 13854H

مديونةمليكة الفاسيالصويرة  م.م. عمر بن العاص 1179532506/09/00 111 11/09/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10295Pعبدالهادي ميلودي 26495Y

بن سليمانمجموعة مدارس تفرانتالصويرةم م أكدال 12366451106/09/01 111 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10062Lالمسافري نجاة 07762L

بن سليمانمجموعة مدارس تفرانتالصويرةسيدي علي الكرلتي 12671211104/09/02 105 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10083Jمحمد حرشاوي 07762L

اسفياولد عبد الواسعالصويرةمركزية اغيسي 12656111018/09/02 94 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09928Rإحسان العمراني 13887U

الصويرة     م.م. المنظر الجميلالصويرةاولد عبد الحليم 1266489304/09/02 85 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10086Mأحمد الناجي 10017M

مجموعة مدارس ابن 

الهيثم

سطاتمركزية المسيعداتالصويرة 12337551106/09/01 81 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09920Gخديجة ابن بوزيد 14209U

الصويرةم م الدحامنةالصويرة  م.م. تفتاشت 1306171105/09/03 75 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09958Yنزهة بوعلي 10079E

الصويرةم/م محمد عابد الجابريالصويرةاهل الجمعة 12700261018/09/02 71 10/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10090Sمحمد زبير 10074Z
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مجموعة مدارس ابن 

الهيثم

سطاتمركزية اولد عتوالصويرة 12395951106/09/01 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09920Gيوسف طالعي 14431K

الصويرة م,م الحسيناتالصويرة  م.م. تهلوانت 1401953606/09/06 69 13/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10225Nمراد حميدة 10050Y

سيدي بنوراولد سعيدالصويرة   م.م. المام البخاري 1401983606/09/06 67 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10275Tرباب  خميلي 08481T

الصويرةم.م لخواضرةالصويرةم م سيدي بولعلم 1307859105/09/03 63 23/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09914Aمبرد نظيرة 10132M

الحوزدناسةالصويرةم م الدحامنة 1368723507/09/04 63 10/11/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10079Eرشيد السوسي 03587Y

الصويرةم.م إكزولنالصويرةالقدس 1238751206/09/01 62 22/11/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09875Hفوزية نفيل 10320S

شيشاوةالحمريالصويرةزاوية اسوقين 14065871005/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10210Xبوسونة  سلمة 03173Y

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

اسفياولد موسىالصويرة 1306204505/09/03 60 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09924Lخميسة بودروة 13826C

اسفيالحساسنةالصويرةم.م لخواضرة 1236472306/09/01 59 18/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10132Mعادل الخو 13890X

سيدي قاسمالمغرب العربيالصويرةامسكركيد 14046671205/09/07 59 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10215Cسيدي  عبدالفتاح العلوي 14697Z

الصويرة م.م. الفرابيالصويرة  م.م. تفضنا 14057651011/02/08 59 11/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10294Nصفاءالقشيري 10111P

الجديدةالسلمالصويرةم.م ايت ازم 1404962405/09/07 53 14/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10323Vسناء  رحوبي 08148F

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةالصويرةإكي نتما 1406962405/09/08 53 16/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10219gالسعداوي عبد اللطيف 13739H

ميدلتلكاغالصويرة     م /م الخوارزمي 15499131501/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10369Vجعفر بربارة 11946J

سيدي بنورالقنطرةالصويرةم.م الظهر 15500211001/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10373Zعزيز بوخير 08329C

تاوناتم/م عبد السلم الراضيالصويرة  م.م. تفضنا 1550470301/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10294Nفنيد محمد 15760E

اشتوكة ايت باهام.م  أربعاء أيت بوطيبالصويرةإدلنتا     م.م. إمكراد 1406696705/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10367Tجميلة   الدرقاوي 05241W
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تطوان  إحكم- اشويبنالصويرةم م أكدال 15508501401/01/10 50 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10062Lمسطاس عبد الرحمان 05651S

الصويرةم م أكدالالصويرةم م ايت ابراهيم 1548875702/09/09 46 30/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10040Mمحمد القرع 10062L

وزانم م جعفر بن عطيةالصويرةم.م  ادشفي 1550314101/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10352Bمحمد   الخطري 15049G

سيدي بنورالجددالصويرةم.م الظهر 1580700802/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10373Zالسلك عبدالحق 08333G

أربعاء تركانت     م.م. 

الموحدين

الخميساتلسان الدين بن الخطيبالصويرة 1549358602/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10381Hزينب ماكوري 11550D

تازةبورد المركزالصويرة  م.م.المام مسلم 15504101101/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10281zعزيز النجار 16143W

شفشاونم/م الشرافاتالصويرةم م سيدي بولعلم 1580964202/09/10 39 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09914Aالمهدي  قصبوي 06191D

م م سيدي صالح 

الركراركي

الجديدةالتهديبالصويرة 1549623502/09/09 38 14/12/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10095Xبوكيلو أسية 08095Y

تسيل اكادير    م.م. 

تاكوشت

ورززاتم.م. ايت قالةالصويرة 1680803601/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10193Dعبد الرحمان ابوالطيب 13133Z

ورززاتم.م. تمجيشتالصويرةإبن تومرت 1680827201/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10180pكمال ايت العباس 13110Z

ورززاتم.م. تسليتالصويرةإبن تومرت 1680829101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10180pعبد الغاني ايت الحاج 13104T

مركزية ارتنان      م.م. 

أدغاس

تارودانتالملثالصويرة 1680835101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10151Hلحسن أيت همو 18105D

أزيللمركزية تابيةالصويرة أسايس     م.م. أكرارو 1680854601/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10156Nأيت الصغير الكبير 07049L

تارودانتالطلس الكبيرالصويرة  م.م. تهلوانت 1680855101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10225Nعبد المالك ايت سليمان 17666B

تفداحت    م.م.عبد ا بن 

ياسين

تنغيرم.م بونحاسالصويرة 16809211101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10175Jلحسن باخديل 09468R

أربعاء تركانت     م.م. 

الموحدين

تارودانتالقاديسيةالصويرة 1680938601/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10381Hعبد الرحمن بازي 17822W

اليوسفيةالبدادغة المركزيةالصويرةخالد بن الوليد 1681015101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09911xعبد الله بومشيطة 13741K
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رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ورززاتم.م. سيدي بللالصويرةإبن تومرت 1681033201/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10180pابراهيم بويقين 13119J

تنغيرأمجكاكالصويرةتكولت 1681084901/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10163Wابراهيم الدوجي 12874T

اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةالصويرة    م.م. بئر أنزران 1681133201/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10221Jيوسف الحلوي 13722P

مركزية ارتنان      م.م. 

أدغاس

ورززاتايت زغارالصويرة 1681174301/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10151Hعبد الصمد المعين 13248Z

اكويرار اوزدار       م.م. 

أكليف

ورززاتم.م. تماعروفتالصويرة 1681224101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10192cمحمد الزلماضي 13143K

تسيل اكادير    م.م. 

تاكوشت

زاكورةم.م زاوية الفكوسالصويرة 1681245201/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10193Dعبد الرحيم غيوان 13462G

ورززاتم.م. كوركوداالصويرةبوزوكني    م.م. تمنت 1681303101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10185Vمحمد جعين 13152V

تارودانتتهلالصويرةبوزوكني    م.م. تمنت 1681377101/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10185Vحسن معطل 17885P

ورززاتم.م. تمجيشتالصويرةم.م  افرا 1681479801/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10338Lمولي ادريس رفيقي 13110Z

م م سيدي صالح 

الركراركي

برشيدمركزية اولد سلطانةالصويرة 1548869402/09/09 37 29/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10095Xالسعدية دربكي 14354B

الجديدةسيدي فارسالصويرة       م.م. لبيشات 1549131402/09/09 37 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10144Aنجاح الدريسي أمال 08151J

سيدي عبد الجليل    م.م. 

الزاوية

اسفيالحساسنةالصويرة 1549622202/09/09 37 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10128Hنادية بوشوك 13890X

اسفيمول البركيالصويرة       م.م. لبيشات 1548750302/09/09 36 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10144Aنوال مسرار 13810K

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةالصويرةم م أكدال 1549576502/09/09 36 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10062Lالبهجة مصطفى 13739H

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

اسفياولد عبةالصويرة 1581228702/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09924Lفاطمة الزهراء المستف 13929P

سيدي بنورالحاج الطاهرالصويرة    م.م. الجولن 1581261102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10279Xغزلن نجيم 08466B

م.م. سيدي عيسى 

النعيرات

اسفيالدعاكرةالصويرة 1581587302/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09924Lمرية الطرشي 13893A
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رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

أزيللمركزية آيت سعيد اسكاالصويرةإكي نتما 1580822602/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10219gهموا إبراهيم 06930G

الصويرةاهل الجمعةالصويرةسيدي عمرو 1581275102/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10307Cالرداد نشاب 10090S

أزيللمركزية امالوالصويرةإكي نتما 1581397302/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10219Gأوتوراخت عبد الرحيم 07097N

اسفيأولد امحاربالصويرةم/م محمد عابد الجابري 1548752602/09/09 34 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10074zاحسان وللدي 13924J

اسفيالشعاعلةالصويرةالميرات 1549106102/09/09 33 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10124Dمحمد علي الرضاوي 13814P

اسفياولد عبةالصويرةم.م لخواضرة 1550088701/01/10 33 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10132Mسمية شيهب 13929P

الصويرةم.م لخواضرةالصويرةايت عدي 1683252104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10189zيوسف فتحي 10132M

اسفياولد عبد االصويرةم م  سكياط 1579955902/09/10 30 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10136Sجليلة بابا 13671J

          م.م. موسى بن 

نصير

سيدي بنورسانية بركيكالصويرة 1680935401/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10028Zامينة بيتار 08680J

   م.م. سيدي محمد 

مرزوق

اسفيأهل الوادالصويرة 1681370301/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09895Eنزهة لكزيني 13943E

الجديدةالولجةالصويرة م.م. الفرابي 1580329202/09/10 29 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10111Pرباب الشراعي 08160U

تسيل اكادير    م.م. 

تاكوشت

سيدي قاسمالمغرب العربيالصويرة 15847961105/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10193Dسعيدي مريم 14697Z

مركزية ارتنان      م.م. 

أدغاس

اليوسفيةراس العين المركزيةالصويرة 1584916205/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10151Hجمال الطاوسي 13734C

   م.م. سيدي محمد 

مرزوق

اسفيالحرارتةالصويرة 1681229701/01/12 29 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09895Eصفاء فراق 13959X

الصويرة       م.م. لبيشاتالصويرةامسكركيد 1407050705/09/08 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10215Cهينوس عبد الوهاب 10144A

الحوزاكرماونالصويرةزاوية اسوقين 1582631805/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10210Xشريف عبد الواحد 03698U

   م.م. سيدي محمد 

مرزوق

أزيللمركزية آيت النصالصويرة 1582765305/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09895Eهشام ايت الطالب 07077S
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الرحامنةمركزية ايت مو سى واحمادالصويرةتكاديرت 1582965905/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10179Nرجاء بشار 09320E

الصويرة       م.م. لبيشاتالصويرة م.م.عقبة بن نافع 1583157105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10358Hكوثر بوشملة 10144A

اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةالصويرةايت جرمون 1680782501/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10173Gسعيد عطيف 13722P

الصويرةم م سيدي بولعلمالصويرةم.م إبلتن 1680802101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10284Cهند ابورقية 09914A

تارودانتتاركة نميمونالصويرة    م.م. ابو بكر الصديق 1680840201/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10348Xمحمد ايت لحسن 18102A

تسيل اكادير    م.م. 

تاكوشت

زاكورةم.م زاوية الفكوسالصويرة 1680920201/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10193Dعلي باجا 13462G

م.م. الجاحظ                

اكدود

تارودانتالسعديينالصويرة 1680995201/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10161Uبوجمعة بودحيم 17723N

ورززاتم.م. كوركوداالصويرةتكولت 1681065101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10163Wعبد العالي ددحنا 13152V

تسيل اكادير    م.م. 

تاكوشت

زاكورةم.م زاوية الفكوسالصويرة 1681112501/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10193Dمحمد البوبكري 13462G

تنغيرأمجكاكالصويرةم/م المام اشافعي 1681161101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10374Aلحسن المعالي 12874T

تارودانتالطالعةالصويرة     م.م.تركانت 1681237501/01/12 28 01/01/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10387Pعبد الجليل فلوس 17781B

اكويرار اوزدار       م.م. 

أكليف

تارودانتاليرموكالصويرة 1681287401/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10192cحموادعلي اسعيد 17734A

مركزية ارتنان      م.م. 

أدغاس

تارودانتم.م الهوزاليالصويرة 1681336101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10151Hالحسين كراك 17315V

اليوسفيةاولد بوعنتر المركزيةالصويرة    م.م. بئر أنزران 1681355101/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10221Jعبد الكبير لمعلم 13722P

تارودانتأكلكالالصويرة    م.م. ابو بكر الصديق 1681467201/01/12 28 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10348Xسعيد اوقدور 17736C

الصويرة       م.م. لبيشاتالصويرةم.م  اساغن 1681530802/09/11 28 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10300Vثورية التمتام 10144A

اليوسفيةالبدادغة المركزيةالصويرةم م سيدي العروسي 1580380402/09/10 25 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10147Dصلح الدين العماري 13741K
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اسفيأهل الوادالصويرة م.م. الفرابي 15814521002/09/10 25 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10111Pالرضاوي سكينة 13943E

اسفيأهل الوادالصويرةم م سيدي العروسي 1681274101/01/12 24 06/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10147Dحميد هوري 13943E

اسفيالدعيجاتالصويرةم م  سكياط 15844081105/09/11 22 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10136Sسهام مجوار 13915Z

اسفيالدعيجاتالصويرةم م سيدي العروسي 1584949705/09/11 22 05/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10147Dالغنبورى ثورية 13915Z

الصويرةم.م لخواضرةالصويرةزاوية اسوقين 1682563104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10210Xالديش فتيحة 10132M

الصويرة    م.م. لبدارناالصويرةزاوية اسوقين 1682868104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10210Xنعيمة الخراز 09899J

اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةالصويرة     م.م.تركانت 1683083804/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10387Pابتسام الوزاني 13724S

شيشاوةأندورارالصويرةتكولت 1683160404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10163Wسعيد الصاحيب 03169U

تفداحت    م.م.عبد ا بن 

ياسين

الصويرةم م سيدي العروسيالصويرة 1683651104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10175Jسعيد لعوينة 10147D

برشيدمركزية اولد احريز 1الصويرة   م.م. طارق بن زياد 1683729104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10344Tسعاد لعوج 14363L

الصويرةم م تليوةالصويرة   م.م. المام البخاري 1683974104/09/12 21 04/10/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10275Tنزهة النعانعي 10045T

شيشاوةالزاوية النحليةالصويرةتكولت 1683986704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10163Wسعيد نكي 03162L

الصويرةمجموعة مدارس ابن الهيثمالصويرةامسكركيد 1684204104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10215Cزينب رجوح 09920G

الجديدةسيدي امحمد اخديمالصويرة     م.م.تركانت 16843191104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10387Pسهام سلل 08277W

القنيطرةالزاويةالصويرةإبن تومرت 1717810703/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10180Pحنان الحر 11052M

الجديدةبوشعيب الحريريالصويرة    م.م. ابن زيدون 1718224103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10319Rحجاج يزة 08129K

الحوزاغيالصويرة  م.م.المام مسلم 1718454103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10281zسناء قسام 03472Y
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النواصرالبوزانيينالرحامنةمركزية دار الواسطي 63086716/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09191Pلمريس نزهة 18171A

المحمديةالقاضي عياضالرحامنةاولد  لحسن 707771516/09/92 147 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09204Dمحمد غالم 24455F

افرانبوشهدةالرحامنةمركزية انزالت العارية 1048030416/09/96 136 16/09/96إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09304Mعائشة العوادي 10767C

مركزية اولد خليفة 

جحيفة

برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلالرحامنة 1119012516/09/98 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09197Wعبد العزيز عياش 14359G

برشيدمركزية مولي التهاميالرحامنةمركزية الجعافرة 1119016816/09/98 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09177Zسعيد عزيزي 14367R

م/م سيدي احمد المجدوب الرحامنةانزات لعظم المركزية

المركزية

بن سليمان 1113906316/09/97 121 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09104Vرحال مساعيد 07752A

برشيدمركزية علي بن ابي طالبالرحامنةاولد خليفة 11190151116/09/98 117 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09178Aسعيد لحنين 14068R

برشيدمركزية بئر خريصالرحامنةاولد خليفة 1113817916/09/97 111 23/11/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09178Aمحمدعبيد 14286C

الحوزاجيكنالرحامنةلعريصة المركزية 1236626714/09/01 109 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09143Mرشيد المباركي صحري 03749Z

سطاتمركزية الكوشةالرحامنةمركزية سكورة 12666931004/09/02 109 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09217Tالمهدي فائز 14505R

اسفي امشعرنالرحامنةمدرسة ابن طفيل 55865716/09/94 104 16/09/96إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18679Cرشيدة دوفائر 13637X

المدرسة البتدائية ديار الرحامنةمركزية سيدي عبد ا

المنصور

برشيد 1266113204/09/02 100 04/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09196Vعبد العزيز القمرو 26613B

الحوزالبريزةالرحامنةعكرمة المركزية 1234974906/09/01 85 04/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09141Kخالد بنيران 03382A

سطاتمركزية بئر الصفاالرحامنةمركزية الزاوية الموجيبية 12650641004/09/02 60 05/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09201Aبوزين عبدالمطلب 14516C

سطاتمركزية التوالتالرحامنةمركزية اولد با موسى 1407548605/09/08 40 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09291Yنوال سلمي 14568J

مركزية ايت مو سى 

واحماد

سيدي بنورسيدي بنورالرحامنة 1407568405/09/08 35 02/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09320Eتوفيق حسناء 08457S

اسفياولد عبد االرحامنةمركزية تادلة الشر قية 1681475201/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09327Mنادية قابل 13671J
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مركزية ايت مو سى 

واحماد

الجديدةسيدي اسماعيلالرحامنة 15798311002/09/10 25 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09320Eعبد ا عافل 08600X

برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنالرحامنةاولد الحاج 1580351602/09/10 21 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09294Bالقادري فاطمة الزهراء 14340L

الجديدةالعرابطةالرحامنةمركزية الزرقطوني 1681997204/09/12 21 OUFAA BAHOUM09297E04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية 08514D

برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنالرحامنةمركزية الغابة 1582952805/09/11 19 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09232Jلطيفة ازناك 14340L

مركزية اولد سعيد  بن علي الرحامنةاولد عبو بن جرير

سيد لغريب

سطات 1718240303/09/13 17 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09224Aحميد ا سهام 14559Z

سطاتمركزية الكوشةالرحامنةاكمارات المركزية 1716839403/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09116Hحليمة اجروب 14505R

سطاتمركزية بئر الصفاالرحامنةمركزية الغابة 1719337203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09232Jحنان زيدان 14516C
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08

وجدة انجادم. محمد لشهببركانعمر بن عبد العزيز 689214416/09/80 217 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04500Rعبد القادر راقل 25546S

وجدة انجادم. موسى بن نصيربركانأولد علي الشباب 174752221/09/83 205 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04512Dافنينش احمد 04267M

وجدة انجادم. محمد الزرقطونيبركانموسى بن نصير 654570216/09/78 205 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04487Bبوزيان زياني 04297V

وجدة انجادم. مصطفى سكيكربركانمركزية ابن الخطيب 173444716/09/82 191 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04481Vيحي امباركي 04284F

وجدة انجادم/م سيدي موسى - المركزبركانالشرفاء 693731716/09/80 189 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04496Lغيوغي عمر 04349B

وجدة انجادم. الفتحبركانبنعامر المركز 205445621/09/83 185 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04504Vبوشتي بوشتة 04256A

وجدة انجادم. الشهيد محمد بنعودةبركانأولد بوبكر 237711617/09/84 181 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04477Rمحمد السالمي 24689K

وجدة انجادم. ادريس الشرايبيبركانرسلن 2377901017/09/84 181 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04542Lخالد حجي 24966L

بركانلهبيل 3بركانالجولن واواللوت 380345117/09/90 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04529Xيوسف عامري 26100U

وجدة انجادم. الحنانبركانجراوة 205155621/09/83 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04525Tرابح مير 04268N

وجدة انجادم. صلح الدين اليوبيبركانابن جرير الطبري 237858117/09/84 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04557Cعبد الحميد احددوان 21526X

م. عبد الصادق القادري بركانابن خفاجة

البودشيشي

وجدة انجاد 148628601/10/80 166 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04462Zأحمد بنحدو 19917Y

وجدة انجادم. ابن الخطيببركان11 يناير 851760616/09/82 166 20/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04424Hفاطمة بياض 04245N

بركانالجولن واواللوتبركانزبد بن ثابت 206961621/09/83 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04471Jتعرابت محمد 04529X

تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادفيكيكحمان الفطواكي 11149491016/09/97 82 12/10/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10427Hأفقير عائشة 04761Z

تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادفيكيكحمان الفطواكي 1307289805/09/03 74 25/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10427Hحيجوبي حياة 04761Z

بولمانتيساففيكيكلمضل 1404911105/09/07 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10524Nمكرم حكيمة 08004Z
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أزيللمركزية باحيفيكيكخالد بن الوليد 1405469105/09/07 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10460Uتحزيمة مريم 07018C

الرشيديةتيهارينفيكيكإبن سينا 14042691005/09/02 68 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25556Cبوعلم اللودي 09582P

أزيللمركزية باحيفيكيكخالد بن الوليد 1406411105/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10460Uبرهومي عبد الفتاح 07018C

الرشيديةاغف نغيرفيكيكلمضل 1548314413/11/08 61 13/11/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10524Nعمر بوعبدلوي 09593B

القنيطرة 11 ينايرفيكيكالدافعة 14053791005/09/07 59 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23951Hحجي حنان 10906D

سيدي قاسمأنس بن مالكفيكيكبئر أنزران 14070121205/09/08 57 26/11/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10462Wفرتاحي رضوان 14750G

ورززاتم.م. كوركودافيكيكسيدي بوطيب 1583213205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10494Fمحمد بوقوج 13152V

بولمانتانديت 1فيكيكبئر أنزران 1585264809/12/11 38 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10462Wالكنودي محمد 08015L

بولمانالملحةفيكيكالساقية الحمراء 1683493404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10511Zجبوتي عائشة 08007C

تاوناتم/م  أولد صالحفيكيكالمريجة العليا 1682982104/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23952Jاليعكوبي نعمة 15603J

وجدة انجادم. العرفانجرادةم/م تادواوت المركز 693742316/09/80 217 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04726lموموح عبد ا 21524V

وجدة انجادم. قاسم جداينجرادةم/م كفايت المركز 206965721/09/83 215 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04730Rاتواتي الميلود 26359A

وجدة انجادم. عزيز أمينجرادةم/م اولد معمر المركز 205988321/09/83 209 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04746Hلخصيم يوسف 25549V

وجدة انجادم. فاطمة الفهريةجرادةم/م اولد معمر المركز 173549116/09/82 205 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04746Hشيكري يحيى 04261F

وجدة انجادم. المنتزه البلديجرادةم/م البيدق 114994511/10/79 187 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04723Hنور حسن 04257B

وجدة انجادم. مولي يوسفجرادةتويسيت 173244216/09/82 187 01/11/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04699Gجمال كمال 04273U

وجدة انجادم. المنصور الذهبيجرادة سيدي جابر المركز 689528416/09/78 179 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04751Nبولويز البكاي 04310J
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م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

جرادةم/م إبن تومرت المركزجرادة 787039516/09/92 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04715Zلعزيز محمد 04755T

وجدة انجادم. النجدالناضورالصفصاف 691823116/09/80 229 16/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12504Rمصطفى اجعدانة 19916X

وجدة انجادم. أبي تمامالناضورواد لهللي 237684317/09/84 207 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12378Dعبدالقادر هنفوري 04285G

وجدة انجادم. ابن حزمالناضوراعلطن 288249216/09/86 193 27/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12343Rحسن بنعطا 04242K

وجدة انجادم. الجوهرةالناضورابن زيدون 691887516/09/80 193 05/10/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12308Cالحسن خظران 04304C

بركانابن خلدونالناضورالمختار السوسي 1734121016/09/82 179 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12521Jنور الدين بنعودة 04438Y

وجدة انجادم. يعقوب المنصورالناضورعمرو بن العاص 775353316/09/91 165 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12379Eطالب حياة 04255Z

جرادةم/م إبن تومرت المركزالناضوربويخباش 7873471016/09/92 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12485Vيحيى حميداني 04755T

تاوريرتالشرايعالناضورواد لهللي 92016616/09/95 113 16/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12378Dمحمد جراي 04599Y

طنجة أصيلمجلوالناضورمولي بغداد 14010041107/09/05 54 07/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12299Tتدجوستي كوثر 15272Z

الخميساتابن الهيثمالناضورتاوريرت 1405779920/02/08 53 19/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12395Xربيعة     فولوس 11416H

كرسيفالرانات المركزالناضورأفسو 1549382802/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12456Nغريسي امينة 16292H

جرادةالنهضةالناضوربوغريبة 1407128105/09/08 37 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12482Sيمينة جخروطي 24684E

وجدة انجادم. لل نزهةوجدة انجادم/م عمر الخيام - المركز 205302421/09/83 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04320Vعبد ا عروف 04248S

تارودانتم.م الهوزاليوجدة انجادم. فاطمة الفهرية 17167071103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04261Fحسن أشهبون 17315V

المدرسة الجماعاتية 

تنشرفي

وجدة انجادم. أم البنينتاوريرت 206776311/10/83 205 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04603Cمحمد  بوساف 04238F

النواصرعقبة بن نافعتاوريرتاولد عبد ا 1549770401/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04764Cالحرش عائشة 25341U
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تطوانالهرارزةتاوريرتاضرضار 17180131303/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04787cالخماسي حفصة 05603P

كرسيفالصباب المركزتاوريرتدريبينة 1717733503/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24909zجمعة الفكروشي 16253R

وجدة انجادم. بئر انزرانالدريوشم. الوفاء 957323316/09/80 219 20/11/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12334Fتشوربو فاتحة 04263H

وجدة انجادم. عبد ا الشفشاونيالدريوشم.م ازرو 213877616/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12649Yلمسلك يحيى 25552Y

وجدة انجادم. محمد الخامسالدريوشم. ميضار الجديدة 945651217/09/79 209 17/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12333Eطاقي خديجة 04250U

المدرسة الجماعتية 

اجطـي

بركانلهبيل 3الدريوش 377553217/09/90 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12626Yكندف عزوز 26100U

مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةالدريوشم.م طارق بن زياد 270565116/09/86 173 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12331Cابركي محمد 21538K

الصخيرات تمارةالوفاقالدريوشم الشهداء 356574716/09/89 173 10/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12584Cخديجة لبيد 26371N

بركانأبي العلء المعريالدريوشم م بورمانة 1120190416/09/98 119 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12715Vعبد العزيز يجو 04432S

جرادةم/م إبن تومرت المركزالدريوشم.م غالب ادريوش 11150241016/09/97 117 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12676Cهشام بندحو 04755T

ميدلتايت خوجمانالدريوشم.م عين الزهراء 1308160505/09/03 80 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12675Bحياة أخوجمان 09779D

سيدي بنوربير الحرشالدريوشم.م ايت عبدا 1406626105/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12618pعبد الحق شطيب 08358J

الصويرةم.م  ادشفيالدريوشم م بني بويعقوب 1407442305/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12645Uاولحمري مجيد 10352B

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

سيدي بنورلمراسالدريوش 14070041205/09/08 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12648Xالعزيز فرتاحي 08429L

تاوريرتابن منظور القديمةالدريوشم.م اوشانن 1581836702/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12638Lبن عبد ا عبد الرحمان 24108D

القنيطرةالهاشمي البحراويالدريوشم م النهضة 1549427402/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12601Wسليماني سوسن 10898V

النواصرأحمد الحنصاليالدريوشم م اولد امغار 15507181101/01/10 41 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12615Lخديجة راغب 26109D
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الحسيمةلحصنالدريوشم م محمد السادس 1550308401/01/10 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12335Gالخمليشي عاطف 18619M

الخميساتاحمد لبلجالدريوشم.م بني مليكشن 15823121202/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12642Rاسعيد نوال 11474W

سيدي قاسمالخليلالدريوشم م ارميلة 1579928202/09/10 35 19/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12718Yأزهراي نجاة 14915L

الفحص أنجرةقصر المجازالدريوشم م ابن النفيس 1583694105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12605Aأمينة الحيلي 05540W

خنيفرةعين عيشةالدريوشم.م اولد ميمون 15491111102/09/09 27 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12677Dبوشرة بن اعزيز 11678T
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09

المحمديةغزوانسيدي البرنوصياالمالقي البتدائية 153649716/09/82 122 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01697Uاغليوش  رشيد 19864R

الجديدةالتهديبمديونةم 11 يناير 114755116/10/78 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01835Uنافع عبد ا 08095Y

المحمديةام البنينمديونةطارق بن زياد 1266435204/09/02 60 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26381Zأمنة القشتول 26368K

المحمديةالفتحمديونةطارق بن زياد 1264028304/09/02 53 17/10/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26381Zغزلن عزيزيا 26369L

المحمديةللعائشةالمحمديةطارق بن زياد 691002516/09/78 159 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18720Xعبد العزيز عياد 25731T

المحمديةادريس لحريزيالمحمديةالشلل 749527116/09/93 133 30/10/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01740Rزهيرة الطالعي 26616E

النواصرالبرارالنواصرالعمامرة 238133217/09/84 181 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21590Sعبد المجيد طها 22911C

المحمديةبدرالنواصراولد عزوز 1239845415/09/01 45 16/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18186Sبهيجة زين البشار 26370M
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10

الصخيرات تمارةعبدالمجيد بنجلونالخميساتعلل الفاسي 130991301/12/79 235 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11461Gالحاج سلمي 26330U

القنيطرةعبد المومن بن عليالخميساتظهر النخلة 139422116/09/81 219 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11522Yبلكبير عبد القادر 21001B

مكناساولد نصير المركزالخميساتالرشيدية 663945919/09/79 217 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11295Bعبداللطيف متوكيل 03889B

مكناسورزيغة  المركزالخميساتالعقاد 172056716/09/82 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11412Dخالد العوام 03893F

مكناسالمخاطيرالخميساتخالد بن الوليد 206212721/09/83 207 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11251Dعبد الخالق عشاشي 03885X

القنيطرةالينابيعالخميساتلسان الدين بن الخطيب 172933316/09/82 195 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11550Dعبد ا ايت وعراب 10839F

القنيطرةخالد بن الوليدالخميساتابو الحسن المراكشي 392342418/10/90 181 18/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11468Pرشيدة بحاج 06783X

الصخيرات تمارةاولد سلمةالخميساتابو الحسن المراكشي 355612616/09/89 177 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11468Pرفيقة مليح شركي 01345L

سلالبراهمة 2الخميساتالعقاد 216600616/09/85 175 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11412Dحسن باشت 01254M

الصخيرات تمارةعين الحياةالخميساتالتجارب 238434117/09/84 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11452Xقدور سليماني 26340E

سلالبراهمة 2الخميساتبني زوليت 270111216/09/85 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11399Pعزوز بوطريك 01254M

الخميساتابو القاسم الشابيالخميساتآيت بوعزة أوسعيد 174665121/09/83 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11491Pالجيللي آيت الباشا 11230F

الخميساتالندلسالخميساتآيت بوعزة أوسعيد 236693101/10/83 161 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11491Pالحسن العرابي 21328G

القنيطرةطارق بن زيادالخميساتسد القنصرة 604721016/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11284Pمريم الكريضة 10823N

الرباطيوسف بن تاشفينالخميساتعلل الفاسي 60794116/09/94 157 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11461Gخديجة المحسن 01058Z

سلسيدي ابراهيمالخميساتابن الهيثم 174364321/09/83 157 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11416Hمحمد بنطاهر 01253L

الخميساتالندلسالخميساتسوق السبت 240583317/09/84 157 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11539Sاحمد القيسي 21328G
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سلالبراهمة 3الخميساتبني زوليت 357136216/09/89 157 21/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11399Pمصطفى جوهري 01255N

القنيطرةعمر الخيامالخميساتسد القنصرة 3588211017/09/90 157 17/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11284Pعبد الغاني كنيسات 10842J

وادي الذهبمدرسة يوسف بن تاشفينالخميساتابو بكر الصديق 833096601/05/97 153 01/05/97أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11494Tنور الدين بنشلح 13525A

الرباطالمختار جزوليتالخميساتاولد موسى 238635117/09/84 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11464Kنور الدين البكيري 01075T

سلاولد الغزوليالخميساتاولد موسى 358820417/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11464Kعبد الرحمان بوعيش 01259T

سلاولد الغزوليالخميساتاولد موسى 379474117/09/90 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11464Kالمعطي فريخ 01259T

الصخيرات تمارةالوفاقالخميساتابو الحسن المراكشي 769094316/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11468Pحسن صدوق 26371N

سلالمدرسة الجماعتية عامرالخميساتابو الحسن المراكشي 358806417/09/90 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11468Pحليمة الرتيمي 26070L

سلالحنشة الفواراتالخميسات18 نونبر 64556716/09/95 120 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11392Gسعيد مجيد 01260U

الرباطالمام الشافعيالخميساتالمل 725224216/09/92 113 06/09/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11530Gمحمد الضعيف 19812J

الرباطالمسيرة الخضراء العكاريالخميساتالثكنة 766337416/09/91 110 17/10/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11513Nمحمد العزوزي 01027R

تاوناتم/م  كيسانالخميساتالساقية الحمراء 697386116/09/80 104 29/11/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11350Lمحمد البوش 15626J

القنيطرةالزاويةالخميساتعلل بن عبد ا 7418011116/09/93 30 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11456Bابراهيم امازان 11052M

الرباطإدريس البحراويالرباطعبدالمومن 860675321/09/83 138 01/11/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01008Vمنجيد فاتحة 01025N

الرباطالنبعاثالرباطاحمد الراشدي 334543116/09/88 130 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01039Dنعيمة بطيوي 01043H

الرباطعلل بن عبد اسلسيدي ابراهيم 864098221/09/83 163 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01253Lثورية مستبلد 01022K

الرباطالمام الشافعيسلمدرسة إدريس الزهر 774237216/09/91 122 26/03/13أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18594Kالزهراء اكريطيط 19812J

57



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - زمور - زعاير10

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الرباطاحمد الراشديسلسيدي عبد العزيز 924261116/09/95 101 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01224Eصفية الفريقي 01039D

الصخيرات تمارةعبدالمجيد بنجلونالصخيرات تمارةالحاج البهالي 689925116/09/80 205 05/09/08أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01370Nأبو سرحان سمير 26330U

الصخيرات تمارةيطو الزيانيةالصخيرات تمارةعين الروز 211482116/09/85 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01347Nالخالدي محمد 26625P

الرباطإدريس الولالصخيرات تمارةعين الريبعة 240497117/09/84 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01371Pالغزواني محمد 01038C

الرباطأحمد الشرقاويالصخيرات تمارةابي بكر بن زهر 393822110/01/91 136 27/09/99إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01350Sلكداني عائشة 01016D
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11

الجديدةتكنيالجديدةالبل لت 173253716/09/82 205 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08173Hمحمد كمال 08099C

الجديدةالتهديبالجديدةالسعادة 665503219/09/79 205 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08112Sمحمد حبيب ا 08095Y

الجديدةطه حسينالجديدةدار بلكندولية 658896217/09/79 203 24/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08233Yالدريكي محمد 08220J

الصخيرات تمارةاولد سلمةالجديدةالبل لت 238058217/09/84 201 12/10/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08173Hلحسن الزمزامي 01345L

الجديدةمولي عبد االجديدةاولد غانم 689271116/09/80 201 15/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08282Bمدالي اسماعيل 08100D

الجديدةالغربةالجديدةالعزيزات 174443221/09/83 197 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08290Kالبوهالي الحسن 08188Z

الجديدةالقريةالجديدةدار بلكندولية 238079217/09/84 183 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08233Yشكيل عبد القادر 08207V

مديونةم 11 ينايرالجديدةالولجة 640441516/09/78 183 28/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08160Uعبد الرحيم قفاز 01835U

النواصرمحمد مجيدالجديدةالقياش 216648116/09/85 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08559Cقهوجان المصطفى 26463N

مديونةأبي بكر الصديقالجديدةآيت حام 239686215/09/84 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08171Fمحمد ليفندالي 01727B

الجديدةطه حسينالجديدةم م الغنيدرات 357184516/09/89 177 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08276Vعائشة نمسي 08220J

الصخيرات تمارةاولد سلمةالجديدةالبل لت 775055216/09/91 175 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08173Hمليكة اوعيس 01345L

الرباطبوهللالجديدةبئر الببوش 744393116/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08503Sجميلة مشتاق 01063E

النواصرعبد العزيز مزيان بالفقيهالجديدةاربعاء هشتوكة 211095916/09/85 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08127Hأحمد لكحل 26460K

النواصرابن خلدونالجديدةالسلطنة 355734816/09/89 155 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08133Pكمالو الز هر ة    24935C

النواصر11 ينايرالجديدةالحويرة 769117516/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08117Xجميلة بكري 26108C

الجديدةالطواجنةالجديدةبوخنين 769847116/09/91 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08517Gمحمد الفغاني 08230V
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برشيد مركزية الشرفاءالجديدةزاوية سايس 57571816/09/94 139 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08581Bعبد الله هزام 14376A

بن سليمانم/م فوزار المركزيةالجديدةبولعوان 10464111116/09/96 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08562Fمحمد سلل 07822B

مديونةمليكة الفاسيالجديدةلحمامنة 737790216/09/93 126 16/09/98إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08275Uبوخورص عبد العزيز 26495Y

الرباطالمام مالكالجديدةالتهديب 776136216/09/91 122 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08095Yنزهة السبيتي 01044J

برشيد مركزية الشرفاءالجديدةالسعادة 59867216/09/94 121 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08112Sلحسن بوعبيد 14376A

برشيدمركزية بوطرةالجديدةاولد غانم 91173416/09/95 117 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08282Bندير عادل 14339K

النواصرعبد ا كنونالجديدةالعوجات 91766216/09/95 117 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08494Gاسماعيل بوعلم 26462M

النواصرعثمان بن عفانالجديدةالحويرة 725059516/09/92 95 05/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08117Xمحمد الدخام  26531M

المحمديةاولد سيدي عبد النبيالجديدةالحيرش 1266029104/09/02 43 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08568Mعبد الهادي الحباري 01738N

أزيللمركزية تكلالجديدةسيدي عبد ا بن يوسف 163781516/09/82 23 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08295Rمحمد الطالب 07059X

اسفيكاروشاسفيالعبابدة 163956216/09/82 191 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13848Bحسن أعكيدة 13864U

اسفيحد حرارةاسفيدنون الحضري 238994317/09/84 175 19/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13640Aخالد الرقاوي 13853G

اسفياولد الحاجاسفيدنون الحضري 270570616/09/86 171 31/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13640Aعبد الهادي خويلي 13824A

اسفيعبد الخالق الطريساسفياولد عبة 236754117/09/84 169 17/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13929Pعبد الرحيم النفراوي 13586S

اسفيأولد عامراسفياولد عبد ا 391580117/09/90 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13671Jفاطمة    طيطي 13674M

النواصرطارق بن زياداسفيعلل بن عبد ا 775360416/09/91 128 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13537Nالسعدية بنزكيس 24170W

المحمديةسهام 2اسفيأيير 1306038416/09/03 64 19/10/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13838Rسعاد بنضاوية 01717R
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اسفيعبد الخالق الطريسسيدي بنوربير الحرش 173295616/09/82 211 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08358Jامساعد عبد ا 13586S

الجديدةتكنيسيدي بنوربني يخلف 678545716/09/80 203 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08677Fحسن بخاري 08099C

الجديدةالبحابحةسيدي بنوربوحمام 971403116/09/81 203 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08450Jرقية  بندمكيلة 08184V

الجديدةالغربةسيدي بنورالقنطرة 237965817/09/84 201 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08329Cلواح عزيز 08188Z

الجديدةمولي عبد اسيدي بنورسيدي بنور 239729117/09/84 181 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08457Sعبد الحفيظ حميد ين 08100D

المحمديةسهام 2سيدي بنوربني عامر 258704116/09/85 181 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08325Yعمر مجهادي 01717R

الجديدةأولد المقدمسيدي بنوراولد عليان 258781516/09/85 181 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08632Gالكبير عباسي 08217F

مديونةمحمد عبدهسيدي بنورالجعفرية 303156316/09/87 181 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08392Wمحمد منجي 26496Z

الجديدةالقريةسيدي بنورالطويلعات 140187316/09/81 179 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08298Uحميد اعويفية 08207V

برشيدالمدرسة البتدائية السلم 1سيدي بنورسانية بركيك 238145317/09/84 177 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08680Jابراهيم ابقال 14034D

الجديدةمولي عبد اسيدي بنوربني يخلف 775867116/09/91 175 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08677Fالحسنية قندوسي 08100D

النواصرمحمد القريسيدي بنورمطران 238151517/09/84 173 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08317Pخالد كمال 26110E

المحمديةاولد سيدي عبد النبيسيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 258737216/09/85 167 01/09/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08666uعبد القادر السابق 01738N

الحوزاولد يحيسيدي بنورسانية بركيك 239393117/09/84 165 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08680Jبوعبيد أورينموش 03773A

الرباطسكينة بنت الحسينسيدي بنورسيدي بنور 741969116/09/93 163 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08457Sسعاد زونة 01060B

الجديدةالسلمسيدي بنوربني عامر 764634516/09/91 157 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08325Yعبد ا مساعد 08148F

المحمديةالفتحسيدي بنورالقنطرة 377584817/09/90 153 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08329Cقرمادي لطيفة 26369L
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المحمديةالزرقطونيسيدي بنورالقايد التونسي 744250116/09/93 153 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08362Nامينة السوسي 26620J

الجديدةاولد احسينسيدي بنورسيدي بنور 746142916/09/93 153 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08457Sغزلن الزيتوني 08225P

مديونةالقاضي عياضسيدي بنورتامدة 725014116/09/92 151 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08434Sسعيد هلل البلغيتي 26498B

مديونةدارالبارودسيدي بنورالفوارس 725455116/09/92 151 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08424Fحسن  مومن 01735K

مديونةم 11 ينايرسيدي بنورالفوارس 771828516/09/91 151 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08424Fرضوان فوزي 01835U

برشيدمركزية الشكةسيدي بنورالعبابسة 725504516/09/92 145 22/04/10أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08351Bعبد الحق مدهق 14347U

مديونةمحمد عبدهسيدي بنور الحكاكشة 749272816/09/93 145 13/10/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08409Pعائشة دهنون 26496Z

المحمديةالزرقطونيسيدي بنورالقايد التونسي 725413116/09/92 141 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08362Nخديجة شيدي 26620J

مديونةالقاضي عياضسيدي بنورعمر وموسى 768269516/09/91 141 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08376Dالمصطفى الزناسني 26498B

النواصررحال المسكينيسيدي بنورالظهرة 771872116/09/91 141 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08673Bالحسن رضي 26455E

المحمديةحي المسجدسيدي بنورابو ذر الغفاري 865122616/09/85 141 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08089Sمريم     كرني 19863P

النواصرابن بطوطةسيدي بنورسبت المعاريف 59037316/09/94 131 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08401Fمصطفى ضدري 26373R

برشيدمركزية مولي التهاميسيدي بنورالفلح 1046177716/09/96 127 22/04/10أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08415Wابراهيم مرابط 14367R

المحمديةام الراياتسيدي بنورمركزية العونات 288479116/09/86 120 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08101Eعبد ا بوتللة 07840W

المحمديةام الراياتسيدي بنورمركزية العونات 357513116/09/89 120 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08101Eالشعيبية بوسيد 07840W

الجديدةعلي السبيطيسيدي بنورالغنادرة 1122030116/09/98 119 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08658Kياجيد حكيمة 08235A

الجديدةسيدي احميدةسيدي بنوراولد الطالب 1117193716/09/97 107 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08453Mمحمد الرحوي 08144B
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مديونةطارق بن زيادسيدي بنورالخوالدة 11191091016/09/98 107 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08652Dرضوان بوكريس 26381Z

الجديدةالسلمسيدي بنورالجدد 1264352104/09/02 85 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08333Gالمصطفى بالخراز 08148F

مديونةاولد حادةسيدي بنورالعويسات 1269629104/09/02 85 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08487Zمحمد ا ستيفي 01737M

الجديدةالسلمسيدي بنورالطويلعات 1120659716/09/98 84 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08298Uفاطمة الزهراء بنسيف 08148F

المحمديةاولد سيدي عبد النبيسيدي بنورابن بطوطة 745643916/09/93 80 14/11/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08086Nغيثة الغيلني 01738N

اسفيالحساسنةسيدي بنورالطيور 1236899206/09/01 68 02/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08624yهشام التومي 13890X

النواصرالزاويةسيدي بنوراولد سعيد 1153915116/09/99 67 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08481Tمونية بن الملوع 18170Z

سيدي بنوربني عامرسيدي بنورالقنطرة 1172936106/09/00 59 22/04/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08329Cبالكحيح أمال 08325Y

اسفيالدعاكرةسيدي بنورالمناقرة 1266384504/09/02 59 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08662Pكريمة الوافي 13893A

اليوسفيةراس العين المركزيةسيدي بنورالظهرة 1265705118/09/02 45 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08673Bسناء البحار 13734C

الجديدةعلي السبيطيسيدي بنورالهداية 1400245107/09/05 43 22/04/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08397Bحسناء هنان 08235A

الجديدةعلي السبيطيسيدي بنورالمشرك 1236635206/09/01 37 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08313Kنادية المجدي 08235A

الجديدةالعطاعطةسيدي بنورالنهضة 1368664907/09/04 37 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08691Wفوزية  لبروحي 08601Y

برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلسيدي بنورلمراس 1580546702/09/10 36 27/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08429Lالملياني جنات 14359G

الجديدةسيدي اسماعيلسيدي بنورالمل 13676451007/09/04 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08404Jالياجيزي ايمان 08600X

برشيدمركزية اولد القرةسيدي بنورالعويسات 1583023105/09/11 29 14/11/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08487Zبلشكر أسية 14263C

سطاتمركزية واد النعناعسيدي بنورالمودنين 1581575902/09/10 27 03/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08350Aطلبي خديجة 14213Y
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اسفيدنون الحضريسيدي بنورسبت المعاريف 1682548504/09/12 23 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08401Fالشعبي هنية 13640A

الجديدةالبل لتسيدي بنورحائط سليمان 1682980704/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08382Kثورية الوبري 08173H

اسفياولد الحاج المفدةسيدي بنورلفللحة 1683099904/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08419Aالنصري جميلة 13968G

الجديدةاولد غانمسيدي بنورالعبابسة 1683114504/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08351Bصباح الرشيدي 08282B

الجديدةالبل لتسيدي بنورالقايد موسى 16835481004/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08354Eكمال اسماء 08173H

اسفيالسراحنة بوسكمانسيدي بنورالمل 16836381104/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08404Jثورية كريبل 13974N

م/م دار الشيخ حجاج سيدي بنوربني هلل

المركزية

بن سليمان 14071221105/09/08 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08336Kجعفور    فاطمة 07759H

المدرسة البتدائية الدروة اليوسفيةراس العين المركزية

الجديدة

برشيد 205366121/09/83 171 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13734Cبدر محمد 25685T

اسفيالركاركةاليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1052436116/09/97 120 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13724sصلح الدين منجي 13633T

الجديدةالطواجنةاليوسفيةموسى بن نصير 863866816/09/85 116 16/09/96أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13580Kلطيفة الملكي 08230V

اسفيالحساسنةاليوسفيةالحسينات المركزية 1179933807/09/00 111 07/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13777Zجعفري المصطفى 13890X

الحوزامغراساليوسفيةالمهدي بنونة 742140716/09/93 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13583Nالعباسي فاطمة 03596H

النواصرمطار النواصراليوسفيةطه حسين 140831916/09/81 102 16/09/96إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13581Lنور الدين زايد 18169Y

اسفياولد موسىاليوسفيةزاوية حرمة ا المركزية 1177502506/09/00 87 28/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13805Eنادية لماغي 13826C

اليوسفيةأنوالاليوسفيةالقنطرة 1155929116/09/99 75 18/12/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13750Vبنجلواجة لبنى 25798R

اسفيالشهدةاليوسفيةالنواصرة المركزية 1265359104/09/02 69 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13712Dوفاء دنة 13595B

اسفيالزلقةاليوسفيةالطياميم المركزية 1239004406/09/01 67 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13690Eنادية   وراشي 13834L
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المحمديةالحجبةاليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1267508204/09/02 59 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13724Sخديجة أجواهري 07831L

وزانم م حمان الفطواكي1اليوسفيةالبلت المركزية 1177832306/09/00 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13799Yخليد غلوقي 14997A

اسفيبني دغوغاليوسفيةالضلعة المركزية 1263284104/09/02 51 03/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13774Wلبنى أبوفوزية 13634U

اسفيدار الزيديةاليوسفيةخنوفة المركزية 1308561205/09/03 45 04/10/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13700Rمنى ودواشي 13619C

اسفيمول البركياليوسفيةالجولن المركزية 1367989607/09/04 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13720mصديقي زكية 13810K

اسفيمول البركياليوسفيةالجدور المركزية 1265929404/09/02 40 10/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13694Jفوزي  الهداجي 13810K

الرحامنةمركزية ايت مو سى واحماداليوسفيةالقنطرة 1401136907/09/05 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13750Vمريم زويدين 09320E

اسفيدار الحاجياليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1580200302/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13724Sسهام بوطيب 13937Y

اسفيبني دغوغاليوسفيةلهبابلة 1269103704/09/02 34 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13698nقويسري نادية 13634U

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةاليوسفيةاولد معاشو المركزية 1548477929/11/08 31 05/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13744Nالصديق صبير 13739H

اسفيمول البركياليوسفيةالجدور المركزية 1580262102/09/10 31 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13694Jسكينة شياظمي 13810K

الجديدةالسواهلةاليوسفيةالجولن المركزية 1584011705/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13720mمينة حرشاوي 21776U

سيدي بنورالهدادجةاليوسفيةخنوفة المركزية 1405388105/09/07 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13700Rفراح حموني 08643U

الجديدةالسعادةاليوسفيةاولد معاشو المركزية 1583721505/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13744Nخلود الختماوي 08112S

اسفيمول البركياليوسفيةإيغود المركزية 15839811005/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13770Sسهير حليمي 13810K

الجديدةصقراليوسفيةالنواصرة المركزية 1584015905/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13712Dدنيا هرموش 08593P

الجديدةسيدي اسماعيلاليوسفيةالجولن المركزية 15842091005/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13720mربيعة خضران 08600X

65



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة - عبدة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الجديدةسيدي امحمد اخديماليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 15842251105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13722Pحسناء خنشار 08277W

سيدي قاسمعبد ا الشفشاونياليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 15843101105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13753Yسهام لحرش 14706J

اليوسفيةالكعاعمة المركزيةاليوسفيةالقنطرة 1584489405/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13750Vضحى مغني 13739H

برشيدمركزية اولد احريز 2اليوسفيةإيغود المركزية 1584526405/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13770Sنبيل فوزية 14345S

بن سليمانم/م الطوالع المركزيةاليوسفيةالضلعة المركزية 1584981905/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13774Wزهراوي فوزية 07779E

الجديدةسيدي امحمد اخديماليوسفيةالفضاضلة المركزية 1681910904/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13759Eزينة اصناو 08277W

سطاتمركزية اولد جميلاليوسفيةاولد معاشو المركزية 1682441604/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13744Nالشتي  نعيمة 14584B

سطاتمركزية بني يكريناليوسفيةاولد بوعنتر المركزية 1716813103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13722Pحسناء ايت ابويه 14501L

سطاتمركزية الكوشةاليوسفيةسبت الخوالقة المركزية 1718072203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13724Sالسعداني سهام 14505R

المدرسة البتدائية ابن اليوسفيةاولد العياشي المركزية

خلدون

برشيد 1718693103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13778Aحفيظة مخلوف 14041L

اسفيدنون الحضرياليوسفيةالجولن المركزية 17190121103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13720mسامية    القرناوي 13640A

سطاتمركزية سيدي عبد الكريماليوسفيةالجولن المركزية 1717069703/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13720mحياة بنان 14147B

القنيطرةدار الحراقاليوسفيةاهديل المعمورة المركزية 17174281103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13753Yسارة شبراوي 11163H

الجديدةالعوجاتاليوسفيةالكعدة المركزية 17176311203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13779Bالسعدية      الشكار 08494G

الجديدةم م الغنيدراتاليوسفيةاولد معاشو المركزية 1717918603/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13744Nالمحافظ بديعة 08276V

سطاتمركزية التعاونيةاليوسفيةالبدادغة المركزية 1718836203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13741Kمينة ندير 14191Z

بن سليمانم/م ابن طفيل المركزيةاليوسفيةالكعدة المركزية 1718254403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13779Bنعيمة        حمراوي 07820Z
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سيدي قاسماولد سلطاناليوسفيةالباشتا النعيمة المركزية 1718648703/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13763Jحبيبة اللويز 14860B
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12

مدرسة سيدي الصغير بن أزيللمركزية آيت واكن

المنيار

أزيلل 852544116/09/82 219 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07019Dحدة  طويل 06858D

بني مللم اولد امبارك المستقلةأزيللمركزية اغبالو 176792316/09/82 213 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07022Gعلل فسكاون 07354T

بني مللاوربيعأزيللمركزية تيلوكيت 216551116/09/85 203 16/11/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07265Wحسان التجاني 07376S

مركزية سيدي امحند 

اومحند

أزيللمدرسة الداودي سعيدأزيلل 140903116/09/81 199 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07228Fلحسن بحلو 06864K

بني مللم أولد اكناوأزيللمركزية تاكلفت 338824916/09/88 193 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07246Aمحماد ايت عبيد 07351P

بني مللمركزية الظهرةأزيللمركزية آيت كيرت 205444321/09/83 185 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07234Mمحمد بوكدر 07383Z

أزيللمركزية سيدي امحند اومحندأزيللمركزية آيت حلوان 689395116/09/80 185 09/11/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07218Vاحمد الموطيع 07228F

بني مللمركزية الظهرةأزيللمركزية سوق الربعاء 176671316/09/82 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06988Vمناني عبد الحق 07383Z

بني مللمركزية القرية النموذجيةأزيللمدرسة فم الجمعة 206607721/09/83 173 21/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06860Fمصطفى اعتيق 07402V

أزيللمركزية آيت سريأزيللمركزية آيت كيرت 749396116/09/93 159 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07234Mحسن حلواني 07206G

برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلأزيللمركزية تسليت 58420116/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07053Rسعيد كحيل 14359G

مدرسة سيدي الصغير بن 

المنيار

المحمديةبئر لحلوأزيلل 204673321/09/83 154 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06858Dعلي غاغي 01743U

مديونةمليكة الفاسيأزيللمركزية تاكلفت 63031316/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07246Aكفاوي فاطمة 26495Y

سلاولد الغزوليأزيللمركزية وريد 89295316/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07102Uالشريف السعيدي 01259T

أزيللالمدرسة المركزية واويزغتأزيللمركزية إسكسي 58143116/09/94 145 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07225Cمحمد غنباوي 06865L

أزيللمركزية آيت واكنأزيللمركزية باحي 1115774116/09/97 121 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07018Cلعميري حسن 07019D

أزيللمركزية الحدادةأزيللمركزية بين الويدان 1046044316/09/96 115 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07214Rالمهدي غزوان 07231J
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الفقيه بنصالحمركزية العجانةأزيللمركزية افران 1177477106/09/00 112 06/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06906Fموراد لمباركي 07601L

بني مللمركزية ادوزأزيللمركزية إيواريضن 1403962501/01/02 108 01/01/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07116Jفوزية نوكير 07543Y

بني مللمركزية اولد احمامةأزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 1233867506/09/01 107 06/09/01إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06996Dسناء ابوهاج 07657X

بن سليمانمطاار بنسليمانأزيللمركزية واولى 1236810106/09/01 105 06/09/01إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07089Eام كلثوم الروداني 25359N

الفقيه بنصالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةأزيللمركزية أمرصيد 1238531106/09/01 103 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06938Rسلوى موادين 07370K

أزيللمركزية سيدي يعقوبأزيللمركزية دار الجاكير 1239382106/09/01 101 09/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07176Zحميد اسباعي 07190P

أزيللمركزية تساوتأزيللمركزية اسوال 1306585205/09/03 101 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xخالد العائدي 07167P

بني مللمركزية اولد احمامةأزيللمركزية سيدي يعقوب 1176516206/09/00 100 25/03/05إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07190Pمحمد حادق 07657X

أزيللمركزية سوق الربعاءأزيللمركزية تابية 12669621004/09/02 97 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07049Lحفوظ عصام 06988V

خنيفرةبوخللةأزيللمركزية برنات 12675241104/09/02 95 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06880Cجواد كعبري 11792S

مديونةرحمة أم الشهداءأزيللمركزية إمي نوارك 1308308405/09/03 92 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07267Yسماح الرتبي 26024L

الفقيه بنصالحمركزية أولد امراحأزيللمركزية آيت حساين 1307571305/09/03 91 05/09/03إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07269Aهيشام خادير 07463L

تاوناتم/م  البطيميةأزيللمركزية أزود 1269003104/09/02 87 07/10/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07063Bفاطمة الزهراء و القايد 15429V

الفقيه بنصالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةأزيللمركزية تبانت 1305554405/09/03 84 30/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06903Cمريم اشباح 07370K

الفقيه بنصالحمركزية النبعاثأزيللمركزية تكندافت 1307522805/09/03 84 28/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07171Uكبيري فتيحة 07466P

الخميساتالعقادأزيللمركزية تيغانمين 13677101007/09/04 84 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06949Cنوال معوني 11412D

الفقيه بنصالحم القواسمأزيللمركزية توفغين 1368326107/09/04 84 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18491Yنوال الغزوي 07327N
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أزيللمركزية دار الجاكيرأزيللمركزية اسوال 1306369705/09/03 83 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xتورية ابصايري 07176Z

أزيللمركزية طلحةأزيللمركزية امالو 1399114107/09/05 77 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07097Nعصام ايتمنايت 06934L

المدرسة المركزية 

واويزغت

برشيد مركزية الربعاء الجديدةأزيلل 12372401006/09/01 73 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06865Lلطيفة حائطي 14320P

قلعة السراغنةاولد رافع المركزيةأزيللمركزية زالكن 1264088704/09/02 72 29/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07023Hندير بشيري 08988U

أزيللمركزية آيت امراسأزيللمركزية آيت اعزم 1268497204/09/02 71 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06982Nهشام مهيم 07073M

أزيللمركزية تعبديتأزيللمركزية تلسنانت 1305610116/09/03 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06911Lمحمد احليس 06927D

الفقيه بنصالحمركزيةالدروةأزيللمركزية أموكز 1400939907/09/05 68 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07111Dخديجة  سلم 07470U

الفقيه بنصالحمركزيةالدروةأزيللمركزية آيت تمجوط 1367756907/09/04 66 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07252Gكوثر امباركي 07470U

سيدي بنورالملأزيللمركزية دار الجاكير 12655941004/09/02 65 22/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07176Zزهور الماني 08404J

سيدي بنورالملأزيللمركزية دار الجاكير 12692151004/09/02 65 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07176Zمراد رحلة 08404J

أزيللمركزية سيدي يعقوبأزيللمركزية خلد 1404931405/09/07 59 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07085Aمينة ناصح 07190P

الفقيه بنصالحمركزية أولد امراحأزيللمركزية تابية 1401548506/09/06 56 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07049Lالداكيري أسماء 07463L

الخميساتابو الحسن المراكشيأزيللمركزية مكداز 1406209405/09/08 53 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161hسميرة  عابدي 11468P

اليوسفيةإيغود المركزيةأزيللمركزية أشكول 1548745102/09/09 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06888lنورة خيري 13770S

سيدي بنورتامدةأزيللتلغمت 15491461202/09/09 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19490Jقناس ياسين 08434S

ميدلت م م الحوزة تاكريرتأزيللمركزية مكداز 1549713201/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161hعبد الصادق احمد 09824C

أزيللمركزية آيت تمجوطأزيللمركزية تسلنت نومديوال 1549908101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nبكوري حسن 07252G
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أزيللمركزية طلحةأزيللمركزية آيت امزالط 1550281801/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06918Uاحماد الهللي 06934L

أزيللمركزية تسقيأزيللمركزية ازلك 1550443801/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07119Mمحمد االزاوية 06960P

تنغيرم.م  زايد أحمادأزيللمركزية مكداز 1550521201/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161hغاشا عبد الرحمان 09413F

أزيللمركزية سيدي يعقوبأزيللمركزية تيزي نوبادو 1550656101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080Vجابر عبدالحفيظ 07190P

تاوناتم/م اولد عنيزةأزيللمركزية أسوال اسقيفن 1550670401/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07162Jادريس  الجماعي 15421L

تاوناتم/م  أهل القاضي البتدائيةأزيللمركزية أسوال اسقيفن 1550731101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07162Jخربوش محمد 15522W

تازةالماعلي المركزأزيللمركزية المسا 1550830301/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07131Aمجبور سميرة 16151E

أزيللمركزية سيدي يعقوبأزيللمركزية تيزي نوبادو 1551200101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080Vهشام ترينك 07190P

فيكيكخالد بن الوليدأزيللمركزية تاكست 1551378801/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06889Mناصر زراك 10460U

الفقيه بنصالحمركزية العين الزرقاءأزيللمركزية تيلوكيت 1368595707/09/04 52 05/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07265Wخوي ناصر طارق 07460H

أزيللمركزية تعبديتأزيللمركزية بوعنتر 1405304905/09/07 51 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07093Jسناء الحنيتي 06927D

أزيللمركزية تعبديتأزيللمركزية أغبالو نبوعلي 1548371113/01/09 50 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07222Zالغبرة  أمين 06927D

سيدي بنورتامدةأزيللمركزية تكل 15484001124/11/08 50 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07059Xفارس عبد الرحيم 08434S

أزيللمركزية آيت كيرتأزيللمركزية تغبول 1549830301/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06872uامروس سعيد 07234M

فيكيكغراس الخيل الدريسيأزيللمركزية تابية 15501241101/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07049Lعبد الله الدريوش 10523M

أزيللمركزية آيت واكنأزيللمركزية أهل الواد 15504731001/01/10 46 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07032Tأحمد فراح 07019D

سطاتمركزية اولد سليمان امزابأزيللمركزية روكلت 15506801001/01/10 46 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19475Tقابول فوزية 14145Z
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أزيللمركزية آيت كيرتأزيللمركزية آيت منصور 1401680706/09/06 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07194Uالمعقول عبد النبي 07234M

افرانبوشهدةأزيللمركزية سكاط 1549823101/01/10 45 01/01/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06893Sأمغار عزيز 10767C

اليوسفيةالبدادغة المركزيةأزيللمركزية آيت امزالط 1580669102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06918Uالناجي نضيرة 13741K

م/م سيدي احمد المجدوب أزيللمركزية آيت علي

المركزية

بن سليمان 1548951302/09/09 44 02/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07124Tلما ني  نا دية 07752A

تارودانتعقبة بن نافعأزيللمركزية خلد 1158995916/09/99 43 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07085Aفرحاوي عيسى 17786G

أزيللمركزية آيت واكنأزيللمركزية امالو 1399487307/09/05 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07097Nبوعناني خالد 07019D

تاوريرتكروزروأزيللمركزية آيت مكون 15498121101/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07158Eعبد المنعم علو 04770J

ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومنأزيللمركزية تسلنت نومديوال 15501171001/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nظريف العربي 09812P

كرسيفالصباب المركزأزيللمركزية تغزى 1550246501/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06876Yهدى الهشمي 16253R

أزيللمركزية أزودأزيللمركزية سكاط 1550328101/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06893Sالمجطوي الزهرة 07063B

تاوناتم/م  تاونات القشورأزيللمركزية اسكاجن 1550447401/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07173Wالزريولي المهدي 15730X

سيدي قاسمالموحدينأزيللمركزية تيزي نوبادو 1550624601/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080vهليل عبدالرفيع 14880Y

بولمانافقيرنأزيللمركزية تسكنت 1551087201/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07153Zسعيدي محمد 07880P

ميدلتلكاغأزيللتلغمت 15800871102/09/10 39 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19490Jحفيظة بن الطهر 11946J

مدرسة سيدي الصغير بن أزيللمركزية آيت مكون

المنيار

أزيلل 1582682805/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07158Eمحمد اغشوي 06858D

ورززاتم.م. ازلغأزيللمركزية آيت حساين 1582704105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07269Aحسن احدوس 13061W

أزيللمركزية اسمسيلأزيللمركزية وازنت 1582850505/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07082Xأملح رشيد 06964U
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وزانم م محليلأزيللمركزية مكداز 1582958205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161hيوسف بن الشيخ 15088Z

أزيللمركزية دار الجاكيرأزيللمركزية تيزي نوبادو 1583948205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080vا محمد كروم 07176Z

أزيللمركزية آيت اعزمأزيللمركزية سكاط 1584391405/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06893Sمعيدن عبد الواحد 06982N

تنغيرامسمريرأزيللمركزية أسوال اسقيفن 1680925601/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07162Jباللوك محمد 12931E

زاكورةم.م اولد ادريسأزيللمركزية آيت موسى 1681022301/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07145Rاسماعيل بوركبة 13325H

أزيللمركزية زالكنأزيللمركزية خلد 1681516301/01/12 38 01/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07085Aعبد الكريم تابوتي 07023H

الخميساتاولد موسىأزيللمركزية آيت سعيد اسكا 15500871101/01/10 36 12/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06930Gشبلي سمية 11464K

قلعة السراغنة اولد معزوز المركزيةأزيللمركزية آيت تمليل 15812431102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07152Yفاطمة نايت بكا 08911K

الحوزايت عمارة الواد المركزيةأزيللمركزية تغيغيت زناتي 1581371802/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06955Jأمزوز رابحة 03659B

أزيللمركزية آيت تمجوطأزيللمركزية أزود 14015051006/09/06 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07063Bايت بوازار فيصل 07252G

المحمديةالفتحأزيللمركزية سيدي عزيز 1580670602/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07248Cمينة النماط 26369L

أزيللمركزية أزودأزيللمركزية تغدوين 1581127702/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07118Lمحبوب سهام 07063B

أزيللمركزية تبانتأزيللمركزية آيت حساين 1581367102/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07269Aجميلة امعرير 06903C

أزيللمركزية آيت النصأزيللمركزية تلسنانت 1406474805/09/08 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06911Lحسن بنكى 07077S

أزيللمركزية دار الجاكيرأزيللمركزية تيزرت 1407456405/09/08 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07149Vجواد وزين 07176Z

أزيللمركزية آيت تمجوطأزيللمركزية تغيغيت زناتي 1407488305/09/08 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06955Jصدقي اسماعيل 07252G

أزيللمركزية تسليتأزيللمركزية سرمت 1549702401/01/10 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06899Yالعلم عبد الكريم 07053R
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أزيللمركزية تغدوينأزيللمركزية مكداز 16819021004/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161Hمراد عارف بال 07118L

الحوزطارق بن زياد -ايت احكيمأزيللمركزية اسوال 16821411004/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xاسامة بنفساحى 03398T

 مجموعة  مدارس سد أزيللمركزية تاركا

مولي يوسف

الحوز 16825121004/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07156Cدلل ضيف ا 03389H

أزيللمركزية آيت منصورأزيللمركزية تسلنت نومديوال 1683364104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nمراد حموجان 07194U

 مجموعة  مدارس سد أزيللمركزية تاركا

مولي يوسف

الحوز 16837561004/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07156Cعلي الدريسي 03389H

أزيللمركزية افطوشنأزيللمركزية تيزرت 1683929404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07149Vمصطفى مجاهد 07106Y

أزيللمركزية ترستأزيللمركزية تيزي نوبادو 1684061704/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080Vاعلوش عبد الرحيم 07045G

بولمانتاكوراستأزيللاكرضان 1580035102/09/10 30 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07092Hفاطمة بن علي 07975T

  المدرسة الجماعاتية ايت أزيللمركزية تغدوين

ولل

زاكورة 1680927101/01/12 30 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07118lلطيفة برشي 26596H

الفقيه بنصالحمركزية اولد احمدأزيللمركزية تسليت 1579976602/09/10 29 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07053Rخدوج بخوش 07617D

الحوزوادى الدهبأزيللمركزية أنركي 1584816705/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07207Hسسناء الصنهجي 03738M

سيدي بنورالحاج الطاهرأزيللمركزية ترست 1681231201/01/12 29 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07045Gمجيدة  فريد 08466B

أزيللمركزية اسكاجنأزيللمركزية تيزي نوبادو 1582643605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080vمريم ابو القاسم 07173W

أزيللمركزية واولىأزيللمركزية تسلنت نومديوال 1582944605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nابراهيم ازيلو 07089E

أزيللمركزية تابيةأزيللمركزية تغيغيت زناتي 1583342105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06955Jمحمد شكري 07049L

أزيللمركزية تابيةأزيللمركزية تغيغيت زناتي 1583919505/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06955Jسعيد غالمي 07049L

بني مللمركزية تبهيتأزيللمركزية زاوية احنصال 1584035305/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06945Yليلى احديدو 07564W

74



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

أزيللمركزية تكندافتأزيللمركزية مكداز 1584130105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07161hنوال جعا 07171U

أزيللمركزية أشكولأزيللمركزية تيزي نوبادو 1584414505/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080Vمالح  سميرة 06888L

أزيللمركزية تبانتأزيللمركزية سرمت 1584881105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06899Yنعيمة تعلط 06903C

الخميساتابو الحسن المراكشيأزيللمركزية توفغين 16817251204/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18491Yحنان آيت شيتاشن 11468P

سيدي بنورتامدةأزيللمركزية توفغين 16837341104/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18491Yالسعدية لعراجي 08434S

أزيللمركزية تاكلفتأزيللمركزية تباروشت 1681716104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07255Kحنان ايت بن مالك 07246A

أزيللمركزية تسليتأزيللمركزية سكاط 1681893904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06893Sفاطمة ارباع  07053R

أزيللمركزية أموكزأزيللمركزية تيزرت 16820371004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07149Vيوسف بيناه 07111D

الصويرةبوزوكني    م.م. تمنتأزيللمركزية تاركا 1682357304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07156Cربيع بوالتخريز 10185V

أزيللمركزية آيت النصأزيللمركزية اسوال 1682510104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xمريمة داتس 07077S

أزيللمركزية ترستأزيللمركزية إمي نوارك 1682570604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07267Yالعلم فاطمة 07045G

سيدي بنوراولد سعيدأزيللمركزية توفغين 1682699704/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18491Yسكينة البوعلمي 08481T

اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةأزيللمركزية آيت تمليل 1682816304/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07152Yهدى الحسني 13724S

الحوزويركانأزيللمركزية اسوال 1683101504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xعثمان النيى 03577M

الصويرة م.م.عمر بن الخطابأزيللمركزية اسوال 1683274104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xحميد غالم 09952S

الحوزاكرماونأزيللمركزية تيزرت 1683635604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07149Vحسن اكتيت 03698U

اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزيةأزيللمركزية تسلنت نومديوال 16837981404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nمحي الدين محفوظ 13763J
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أزيللمركزية سيدي عزيزأزيللتسلي 1683836404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24818Aعبد الكريم المنصوري 07248C

أزيللمركزية سيدي عزيزأزيللمركزية تيزي نوبادو 16838411004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07080vمرعوش  فاطمة 07248C

أزيللمركزية تيلوكيتأزيللمركزية تاكلفت 1683885204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07246Aمزوكي حسن 07265W

أزيللمركزية آيت سعيد اسكاأزيللمركزية اباشكو 1684021204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06914Pيوسف نمكلل 06930G

أزيللمركزية تغدوينأزيللمركزية تسلنت نومديوال 1684175804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07166Nاوزليم فاطمة الزهراء 07118L

الحوزاغيلأزيللمركزية اسوال 16841901304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xبدر الدين راشيدى 03515V

أزيللمركزية برناتأزيللمركزية روكلت 16842811004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19475Tخديجة صقراني 06880C

بني مللمركزية تبهيتأزيللمركزية سيدي عزيز 1717046803/09/13 17 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07248Cباهوم نعيمة 07564W

الفحص أنجرةأكنوانأزيللمركزية آيت مكون 1717851203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07158Eالمختار الخروبي 15315W

بني مللمركزية تبهيتأزيللمركزية المسا 1718969203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07131Aمونا وحديف 07564W

تاوريرتلكرانزةأزيللمركزية اسوال 1717871103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07151Xهشام ا لمعيوف 04758W

بولمانايت ايمانأزيللمركزية تاركا 1717914203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07156Cرشيد المعتصم 07908V

بني مللمركزية تبهيتأزيللمركزية تزكي 1719002903/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07125Uمريم أوسو 07564W

بني ملل م العامريةبني مللمركزية القرية النموذجية 671432117/10/77 227 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07402Vبوستة  البرنوطي 07305P

القنيطرةالرياضبني مللمركزية براكة 140337116/09/81 223 16/09/81أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07650Pيحيى بوطاهر 10818H

بني ملل م العامريةبني مللمركزية كطاية 216664216/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07633Wالحبيب ناتجي 07305P

المحمديةالقاضي عياضبني ملل م ابوالقاسم الشرقي 949914613/02/79 168 11/10/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07340Cحكيمة  الشرقاوي 24455F
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بني مللم أولد بوبكربني مللمركزية تبهيت 239326817/09/84 157 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07564Wسعيد   بريك 07352R

الرباطالمسيرة الخضراء العكاريبني ملل م العامرية 853920421/09/83 123 06/12/99إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07305Pنصيرة لمدبد 01027R

الفقيه بنصالحمركزية العجانةبني مللمركزية بن شرو 1180061306/09/00 84 07/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07515Tهشام أوزهرة 07601L

الفقيه بنصالحمركزيةالدروةبني مللمركزية بن شرو 1178702206/09/00 76 07/09/05إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07515Tحسن أومزيان 07470U

أزيللمركزية اسمسيلبني مللمركزية تحونة ايت ايدير 1582953705/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07499Aمحمد ازوكاغ 06964U

أزيللمركزية آيت سريالفقيه بنصالحمركزية المرابطة 153310316/09/81 235 16/09/81أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07485Kماحي محمد 07206G

بني مللم طه حسينالفقيه بنصالحمركزية اولد غانم 173044416/09/82 229 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07593Cلعلوة   محمد 18739T

بني مللم. الصومعةالفقيه بنصالحمركزية أولد سلطان 130417227/10/79 217 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07429Zالخراز عبد الرحمان 07298G

بني مللم الطلسالفقيه بنصالحمركزية العجانة 237130217/09/84 217 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07601Lبنداودي عبد اللطيف 24795A

الفقيه بنصالحم النوارالفقيه بنصالحمركزية مسغونة 694647105/12/78 217 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07480Eمحمد فخران 07323J

بني مللم سيدي جابرالفقيه بنصالحمركزية اولد علي 216633116/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07597Gعبدالرحيم سراب 07358X

الفقيه بنصالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةالفقيه بنصالحمركزية اولد علي 130862117/10/79 205 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07597Gاحمد بوركبة 07370K

بني مللمركزية القرية النموذجيةالفقيه بنصالحمركزية النبعاث 698457329/09/78 189 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07466Pعبد الكريم سكوم 07402V

القنيطرةخالد بن الوليدالفقيه بنصالحم أولد بوعزة 690519316/09/80 187 16/05/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07365Eمحمد  الصبار 06783X

بني مللم أولد اكناوالفقيه بنصالحمركزية أولد افرج 172010916/09/82 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07457Eالحسين الخنتوتي 07351P

بني مللمركزية القرية النموذجيةالفقيه بنصالحمركزية أولد العافية 176953721/09/83 181 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07421Rابرهيم ستوخ 07402V

الصخيرات تمارةالرويضاتالفقيه بنصالحمركزية اولد ارميش 240198517/09/84 181 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07426Wمحمد ايت عل 01365H
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 م.الـــبـــراديـــــــة 

المركزية

مكناسسيدي علي المركزالفقيه بنصالح 150451816/09/81 172 02/11/81أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07370Kحيبو محمد 03858T

الفقيه بنصالحم المام مالكالفقيه بنصالحمركزية المرابطة 175269121/09/83 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07485Kالمكي صمري 07325L

الفقيه بنصالحم.الشريف الدريسيالفقيه بنصالحم اهل المربع 236947117/09/84 160 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07368Hالمصطفى يسين 24285W

الفقيه بنصالحم.الشريف الدريسيالفقيه بنصالحم اهل المربع 237146217/09/84 160 17/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07368Hمحمدالحبيب الممي 24285W

الفقيه بنصالحم موسى بن نصيرالفقيه بنصالحمركزية الكريفات 140990116/09/81 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07578Lكيداري محمد 07334W

الفقيه بنصالحم أولد سيدي شنان 2الفقيه بنصالحمدرسة اولد ازمام 140976416/09/81 152 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07367Gعبد الرحيم العواد 18737R

أزيللمركزية تكلالفقيه بنصالحم القواسم 852172116/09/82 152 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07327Nحفيظة العسولي 07059X

الفقيه بنصالحم علل بن ع االفقيه بنصالحمركزية  اولد عيسى 211384316/09/85 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07607Tأحمد موعد 07332U

الفقيه بنصالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةالفقيه بنصالحم اهل المربع 659570118/09/79 148 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07368Hصالح نهير 07370K

الفقيه بنصالحم.أولد سيدي شنان 1الفقيه بنصالحمركزية  اولد عيسى 140704216/09/81 132 28/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07607Tعبد ا صريح 07335X

مولي يعقوبالعجاجرة المركزالفقيه بنصالحمدرسة اولد ازمام 10465001016/09/96 84 06/09/01إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07367Gالحسنية النضري 02176P

اشتوكة ايت باهام.م  أربعاء أيت بوطيبالفقيه بنصالحمركزية أولد العافية 1173881506/09/00 51 05/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07421Rعبد السلم اكريش 05241W

سيدي بنورالجددالفقيه بنصالحمركزية أولد سلطان 11562581116/09/99 46 16/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07429Zعائشة عصام 08333G

سطاتمركزية اولد موسىالفقيه بنصالحمركزيةالشهب 1716694603/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07629Sأبورزق كنزة 14550P
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13

فاس11 ينايرمكناساعرب الصباح 148767216/09/81 223 16/09/84أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03910Zالغفاري حسن 01934B

القنيطرةالهاشمي البحراويمكناساعرب الصباح 1235618706/09/01 44 19/10/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03910Zنبيل الشيبر 10898V

مكناسفاطمة ام البنينالحاجبالفوارات 205347221/09/83 193 22/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04146Fرشيد اكوجيل 03962F

مكناسايت عبة المركزالحاجبجحجوح 205603121/09/83 193 20/11/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04209Zالحليوي عبد ا 04024Y

وجدة انجادم. يوسف بن تاشفينالحاجبايت علي بوبكر 959240116/09/81 189 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04171Hاحمد لعزيز فاطمة 24390K

الرباطساحة الشهداءالحاجبتنيزة 1174489106/09/00 112 06/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04150Kالفركاني كريمة 01017E

الصخيرات تمارةالوفاقالرشيديةالغرفة 288489616/09/86 189 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09525Cالحمام مولي عبد ا 26371N

ميدلتايت وعلوالرشيديةلقصر الفقاني 270530416/09/86 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09545Zالقيسي محمد 09803E

الصويرةم م  بوزاماالرشيديةعبد الرحمان الداخل 334145416/09/88 155 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09704Xمسكين حورية 10241F

النواصرمطار النواصرالرشيديةابن حزم 861375111/10/82 149 21/09/85إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09368Gلقمان نعيمة 18169Y

الخميساتصلح بالعربيالرشيديةالساقية الحمراء 738977616/09/93 141 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09666Fحرشاوي محمد 24706D

جرادةموسى بن نصيرالرشيديةالميرة لل أسماء 740488116/09/93 108 16/09/95إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09382Xالدريسية عنوري 04694B

بني مللمركزية اولد احمامةالرشيديةالبور 1239769506/09/01 94 06/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09707aزعي عبد العزيز 07657X

خنيفرةسغنانةالرشيديةالفتح 1177753106/09/00 68 21/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09383Yاوسي نادية 11771U

بولمانالميس مرموشةالرشيديةاغف نغير 1585322609/12/11 38 21/02/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09593Bكموس علي 07912Z

تنغيرم.م تامتتوشتالرشيديةاغبالو 1582348115/09/10 35 15/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09647Kرضية يومور 09418L

وزانم م أبو القاسم الزهراويالرشيديةاغف نغير 1585164209/12/11 28 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09593Bبنطارقي بدر 15033P
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صفروابن رشدافرانأيت سيدي ميمون 205862121/09/83 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10693Xصفي ادريس 02276Y

خنيفرةالفضيةافرانبلل بن رباح 1267601204/09/02 38 06/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10742Aكريمي سميرة 11610U

القنيطرةالزاويةافرانأكدال 15835501105/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10756Rبهيجة الخريصي 11052M

شفشاونم/م أملوكافرانالبقريت 239844117/09/84 28 09/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10776Mأحمد زمار 06127J

مكناسابن عاشرخنيفرةالفضية 140666716/09/81 187 21/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11610Uعبد الخالق دحمان 03961E

خنيفرةايت موخنيفرةايت عثمان 165712116/09/82 171 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11837Rأدراوي محمد 11611V

خريبكةمركزية بني يخلفخنيفرةايت بوهو 706616716/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11692Hأيور المصطفى 12100B

خنيفرةايت نوحخنيفرةايت رحو 258367216/09/85 163 05/09/07أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11713Fمزال عباس 11779C

الرباطالحسن المراكشيخنيفرةعبدا بن ياسين 738611116/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11804Eالحمار حادة 01074S

الحاجبسيدي امباركخنيفرةعين عيشة 60756816/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11678Tبختاوي محمد 04189C

خنيفرةايت رحوخنيفرةتاركة 60816116/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11683Yالمعطي الساهل 11713F

خنيفرةالملخنيفرةايت مو 205129107/11/83 132 06/10/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11611Vمديان عبد العزيز 11619D

الرباطأحمد القاسميخنيفرةعمر بن الخطاب 3219681116/09/89 103 27/01/97إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11583Pباحسي السعدية 01034Y

الخميساتاولد موسىخنيفرةعين عيشة 15456651209/09/09 39 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11678Tويسحاق حسناء 11464K

مكناساولد نصير المركزميدلتايت اومغار 176987221/09/83 223 21/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11857Mشدل محمد 03889B

ميدلت9 أبريلميدلتاموكر - م/م البرقاني 258421216/09/85 187 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09725Vمحمد بلل 09388D

ميدلتتدركلوتميدلتاعباري 745504316/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09789Pمادوني علوي مولي الحسن 09808K
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خريبكةحمرينميدلتتزارين 03 مارس 603381016/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09716Kعثمان الحافظي 12062K

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

ميدلتايت خوجمانميدلت 742088716/09/93 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09811Nطائعي م الشريف 09779D

الحاجبايت حميميدلتبودراع 60950716/09/94 147 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11862Tالودغيري ادريس 21857G

الحاجبدوار لكرمميدلتموحى امحزون بن احماد 216582516/09/85 125 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11628Nلحبيب بوزياني 24486P

خنيفرةبومزضاونميدلتايت واحي وحقي 11791231006/09/00 113 10/09/00إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11907Sحقي خديجة 11774X

تزروفت -  م/م عبد 

المومن

الرشيديةتوداعتميدلت 1548416313/11/08 61 13/11/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09812Pحاني لطيفة 09649M

خنيفرةبومزضاونميدلتايت واحي وحقي 1400728207/09/05 57 08/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11907Sنوفيد ليلى 11774X

خنيفرةتانفنيتميدلتموحى وعسو ارفيق 1399202107/09/05 46 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11633Uسندوس امحارش 11809K

خنيفرةتيكمنتميدلتاكرسيف 1406198805/09/08 44 24/01/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11888Wعبداوي امال 11714G

تاوناتم/م  السمونيينميدلتايت علي اويكو 1549343402/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09751Yبورشاق حسنة 15419J

تاوناتم/م  حجريةميدلتالمغو 1581848502/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09756Dبن طالب نسرين 15879J

بولمانافقيرنميدلتايت يحيى او الصغير 1582265202/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09764Mامهرة سناء 07880P

وزانم م الجابريينميدلتايت حنيني 1682120902/09/12 31 02/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11660Yبنعبيد مريم 06325Z

الخميساتالتجاربميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 1585020905/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09747Uزوير سكينة 11452X

ميدلتلكاغميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 1368561607/09/04 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09747Uقاسمي للة  فاطمة 11946J

الرشيديةاكدمانميدلتبواضيل 1681799604/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11951Pمريم علبو 09654T

سيدي بنورمركزية العوناتميدلتايت ابراهيم 1682880204/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11956Vالقرطوبي نورة 08101E
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بولمانايت بنموسىميدلت 1716742603/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09812Pمليكة اغبال 07885V

خنيفرةاعويناتميدلتانمزي 1718312504/09/13 14 04/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11934Wزينب حوري 11785J

فيكيكغراس الخيل الدريسيميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 1718546103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09738Jمليكة الفضايل 10523M

82



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 فاس - بولمان14

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

14

صفرومركز صنهاجةبولمانانجيل اختارن 697666116/09/80 237 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07897Hم.عبد العزيز العلوي 02329F

فاس11 ينايربولماناولد  اسكير 2698341016/09/85 201 08/02/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07982Aم عبد ا  مخوخ 01934B

وجدة انجادم/م سيدي موسى - المركزبولمانتانديت 14 335889416/09/88 189 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08029Bحسن الصغيوري 04349B

صفروم/م 20 غشتبولمانتاجين 776633416/09/91 171 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07948Nنعيمة العلوي العرشي 02417B

صفروم/م 20 غشتبولمانبوعاصم 317925416/09/88 165 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07938Cأحمد  دواح 02417B

صفرومدرسة إبن طفيلبولمانتاجين 706975716/09/92 165 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07948Nعبد الحق  فوزي 26076T

صفرومركز أيت بوفتينبولمانافقيرن 7720341016/09/91 165 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07880Pليلى  بنيس 02421F

صفرومدرسة إبن طفيلبولمانايت حمزة 749269116/09/93 155 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18433Kعبد المولى شدلي 26076T

صفروابن رشدبولماناشنعكي 768271416/09/91 155 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07941Fحمو   بوخريط 02276Y

مكناسزوالةبولمانلفريطيسة 737651316/09/93 153 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08034Gمحمد الدقــاقي 03906V

صفرومدرسة إبن طفيلبولمانكيكو المركز 772030516/09/91 151 16/09/95إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07875Jمحمد العيساوي 26076T

بولماناولد عبوبولمانتانديت 14 1049156816/09/96 139 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08029Bحمو لمغاري 08009E

برشيدمركزية علي بن ابي طالببولماناولد علي 11807291106/09/00 111 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07990Jعزيز مرموش 14068R

بولمانتيسافبولماناولد عايد 1402030106/09/06 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08035Hالقرشي يوسف 08004Z

الجديدةواد المخازنبولمانركو 1581214102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08040Nموحتي فاطمة 08091U

افرانتابرغازيتبولماناولد علي 1580910802/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07990Jخديجة اسماعيلي علوي 10733R

الخميساتسد القنصرةبولمانركو 15849801405/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08040Nالعساسي زهرة 11284P
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الجديدةلحمامنةبولمانتانديت 1 16839571004/09/12 23 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08015Lمونية  مستعطف 08275U

الجديدةالسلطنةبولماناتسيوانت السفلى 1683265604/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07994Nفاطمة الزهراء فريكل 08133P

القنيطرةدار الحراقبولمانتانديت30 17176021103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08018Pحسناء الدقاق 11163H

فاسأحمد الجايصفرومركز أولد مكودو 172706116/09/82 229 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02366Wادريس بنهرون 01932Z

فاسالمام مالك بناتصفرومركز عين جراح 393967722/09/90 181 22/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02434Vمحمد    العيدوني 01930X

فاسابن زهرصفروم/م  9 ابريل 216976416/09/85 177 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02364Uعبد العزيز  النية 01928V

صفرومركز التعاونية المحمديةصفروعين مديونة 289217416/09/86 175 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02389wمصطفى   القوط 02347A

تاوناتم/م  بني ولــــيدصفرومركز بني مرورة 1579789102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02385Sايت برام مليكة 15679S

تاوناتم/م  أهل القاضي البتدائيةمولي يعقوبثمرة المركز 1581601402/09/10 25 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02148Jدنيا تيسيرت 15522W
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15

وجدة انجادم. ابن حنبلالحسيمةلعزيب 7628201005/10/91 165 05/10/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06512Cفتيحة برابش 25545R

مولي يعقوباولد العلم المركزالحسيمةبني حسان 737966816/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06705Mع.الرحمان ببشي 02191F

مولي يعقوبالفرفارة المركزالحسيمةالسواحل 739089416/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06695Bهشام كوكوديل 02133T

تاوناتم/م  باب كراوةالحسيمةتغزوت 1048587916/09/96 145 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06772Kعبد الله دعنون 15840S

المدرسة الجماعاتية اولد الحسيمةموية

داود

تاونات 1114154116/09/97 129 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06748Jمداني وسيلة 26054U

مولي يعقوباولد عبو المركزالحسيمةتلغونت 11194051216/09/98 121 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06703Kحميد اليحياوي 02139Z

الحاجبايت علي بوبكرالحسيمةتبرانت 1119805916/09/98 120 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06756Tيوسف بنسعيد 04171H

مكناساولد يوسفالحسيمةايت الطيب 11197691116/09/98 113 16/09/00إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06518Jاوصابر محمد 03879R

تاوناتم/م  اولد احمدالحسيمةوارك 12643241004/09/02 105 04/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06718Bالبلغمي اسامة 15476W

تاوناتم/م  المفاتيحالحسيمةامكزن 14040031001/01/02 105 01/01/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06764Bجميلة المعزوزي 15813M

العرائشم/م أولد الغماري المركزيةالحسيمةوارك 1265884804/09/02 99 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06718Bالغازي  وردة 05751A

تاوناتم/م  مر يـحلةالحسيمةبني يخلف 12680001004/09/02 95 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06773Lالعميم  عبد النبي 15831G

تطوانلشياخالحسيمةعين بنعبو 13671431207/09/04 93 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06777Rنوال أزرقان 05649P

تاوناتم/م  اولد بن الطاهرالحسيمةبني يخلف 1368217807/09/04 93 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06773Lبن شنوف عثمان 15455Y

تاوناتم/م  اولد داودالحسيمةبينتي 1263817204/09/02 89 25/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06565Kخليد عمراوي 15871A

تاوناتم/م  اولد احمدالحسيمةتغزوت 1268396704/09/02 87 10/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06772Kمزيان سمية 15476W

تاوناتم/م  اولد داودالحسيمةاصوفيين 1307111205/09/03 85 16/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06574Vالسميري أحلم 15871A
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تاوناتم/م  اولد بوشتىالحسيمةتيزي خطاب 1399066107/09/05 85 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06795Kفؤاد عشعاش  15855H

تاوناتم/م ا خللفةالحسيمةالمنصف 13686331007/09/04 83 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06706Nلغريسي جهاد 15728V

تاوناتم/م  اولد بوشتىالحسيمةاسنادة 1265778604/09/02 77 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06525Sالبوكيلي االمخوخي لطفي 15855H

تاوناتم/م  الجبابرةالحسيمةكتامة 1401747706/09/06 67 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06742Cبشرى كراري 15424P

الخميساتالزويجةالحسيمةابي طالب 89728816/09/95 66 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06501Rامباركة العوني 11545Y

تاوناتم/م  مولي بوشتىالحسيمةتغزوت 1400225107/09/05 62 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06772Kعبد الرحمان  حمداني 15481B

تنغيربوتغرارالحسيمةبني احمد 1548469427/11/08 61 27/11/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06699Fعبد القادر اوحدى 12862E

بولماناشنعكيالحسيمةامشحودن 1405691112/02/08 57 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06549Tبهيدي بوجمعة 07941F

تاوناتم/م  مولي بوشتىالحسيمةاكني 1407152305/09/08 53 20/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06519Kسميحة كمو 15481B

الرشيديةتامرنةالحسيمةبلحك 14066691005/09/08 51 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18630Zدحماني نوال 20316G

تاوناتم/م ا خللفةالحسيمةبني حسان 1550940302/09/09 51 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06705Mالزريولي نوال 15728V

تاوناتم/م  العزيينالحسيمةلعزيب اشقارة 1580742902/09/10 45 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18701bفتيحة الضرضاري 15563R

تاوريرتابن منظور القديمةالحسيمةتيزي تشين 1581382302/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06712Vلبن   وارقية    24108D

تاوناتم/م  عبد المومن الموحديالحسيمةتبرانت 1406555405/09/08 44 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06756Tكريمة بوقريتي 15809H

تاوناتم/م  البريديةالحسيمةتغزوت 1406637405/09/08 43 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06772Kسمية شعو 15488J

تاوناتم/م  بوشماتالحسيمةبني عياش 1549183602/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760xزين العابدين رشيد 15835L

تاوناتم/م  بوشماتالحسيمةبني عياش 1549185602/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760xمفتاح زكرياء 15835L
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تاوناتم/م  بوشماتالحسيمةالمنصف 1549240502/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06706Nبشرى بدر 15835L

تاوناتم/م  بني بربرالحسيمةاركيون 1549408902/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06739Zبلغيت محمد 15717H

أزيللمركزية إيواريضنالحسيمةمولي مفتاح 1579799302/09/10 39 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06791Fمحمد آيت قرمون 07116J

م/م سيدي مزوار-تاولة- الحسيمةازيل

المركزية

العرائش 1680863105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06730Pأكريم بوسلهام 05922L

تارودانتعقبة بن نافعالحسيمةبني بشير 1680865205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802tالمناني مولي محمد 17786G

تاوريرتاولد عبد االحسيمةتميانصت 1680901405/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19414Bعبد الحق أزهراي 04764C

تاوريرتكروزروالحسيمةامكزن 1680929805/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06764Bمحمد برام 04770J

تارودانتتمونتالحسيمةبني بشير 1680930205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802tباسى مصطفى 17387Y

زاكورةمركزية المحاميد الغزلنالحسيمةكلت 1680961105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06539Gنعيمة بنجودي 13321D

تاوناتم/م  اولد بولهوانالحسيمةاساكن 1681101702/09/11 38 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hالعسري عبد القادر 15501Y

شيشاوةتخربينالحسيمةبني بشير 1681220805/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802Tمصطفى السباعي 03046K

تطوانالهرارزةالحسيمةبلحك 16812581202/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18630Zحلحول سعاد 05603P

تاوناتم/م  اولد بولهوانالحسيمةبني بشير 1681282505/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802Tاحمداني عبد الفتاح 15501Y

م/م الحاج احمد العسلني الحسيمةاساكن

_بوزطاط

شفشاون 1681360305/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hالعمراني كريمة 06171G

زاكورةم.م اسمارةالحسيمةوادي محكم 1681371105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18623Sالفرجي الهاشمي 13467M

تارودانتالدارسةالحسيمةاسول 1681398805/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06735Vمحمد منكوك 17653M

ورززاتامي نولونالحسيمةاسول 1681406205/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06735Vمهمو محمد 13236L
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المدرسة الجماعاتية زاوية الحسيمةلحصن

أحنصال

أزيلل 1681564905/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18619Mوالعربي  عائشة 26105Z

الناضورعمرو بن العاصالحسيمةايت الطيب 15806191102/09/10 37 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06518Jهاجر الفقير 12379E

الناضورعمرو بن العاصالحسيمةدالية 15809491102/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06693Zحنيفة كلموع 12379E

الحسيمةايت الطيبالحسيمةبني بشير 1582012402/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802Tالمنصوري مصطفى 06518J

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدالحسيمةاساكن 16809101005/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hازوكاغ اسماعيل 11491P

الرشيديةاغبالوالحسيمةتامساوت 1681075705/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06733Tمحمد حسن ديدي 09647K

سيدي بنورلمراسالحسيمةبوصالح 1681558405/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06599Xنسيمة بوشعبان 08429L

الجديدةعبد ا بن الكاملالحسيمةتمشطت 1581129202/09/10 29 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06610Jبشرى مهدي 08608F

تاوناتم/م  بني بربرالحسيمةاهارونن 2 1585370609/12/11 29 02/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18694Uاندهمو نعيمة 15717H

وادي الذهبمدرسة لكلتالحسيمةاتوت 16815061005/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06752Nترية الساتلي 13527C

شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةالحسيمةتمشطت 1584303105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06610Jلهيت راضية 26486N

الحسيمةاكنيالحسيمةتيزي تشين 1584895305/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06712Vأشرف  الطاهري 06519K

الحسيمةواركالحسيمةتيزي تشين 1585358409/12/11 28 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06712Vملود  جحاح 06718B

تنغيرم.م بونحاسالحسيمةبرناص 1680903105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06737Xيوسف عزكان 09468R

العرائشم/م أمزواق المركزيةالحسيمةازيل 1681179205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06730Pالمودن عبد المنعم 05789S

تاوناتم/م  تمـدغاصالحسيمةبني يخلف 1681194105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06773Lعبد اللطيف الحمزي 15688B

شفشاونم/م تاسيفتالحسيمةوارك 1681200605/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06718Bنهاد الوهابي 06303A
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بولمانافقيرنالحسيمةامكزن 1681252805/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06764Bلحسن حداد 07880P

اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةالحسيمةاساكن 1681313305/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hجواد محمد 13724S

أزيللمدرسة فم الجمعةالحسيمةبلحك 1681533202/09/11 28 02/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18630Zحكيمة تقللت 06860F

تنغيرم.م ايت علي ويكوالحسيمةبني عياش 1681589604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760Xعبد الرحمان اعزاب 12945V

تاوناتم/م  العنصرالحسيمةاساكن 16816331004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hأشعري عبد الرحمان 15433Z

الحوزتراستالحسيمةبني عياش 16817451104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760Xأيت مومة سي محمد 03390J

الدريوشم م بورمانةالحسيمةزاوية القناطر 16818391104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06793Hأمغيث عماد 12715V

بولمانلفريطيسةالحسيمةتلغونت 1682209804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06703Kمحمد بوعبيدي 08034G

بولمانافقيرنالحسيمةالمنصف 1682262504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06706Nمحمد  بوحميد 07880P

بولمانلفريطيسةالحسيمةتلغونت 1682265704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06703Kمحمد بوحتات 08034G

تاوناتم/م  الدكانالحسيمةاساكن 1682705904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06724Hالبورقادي خالد 15597C

بولمانتاجينالحسيمةلعزيب اشقارة 1682774704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18701bهشام الحافط 07948N

زاكورةم.م اولد سليمانالحسيمةاركيون 1682794504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06739Zمحمد الحميد 13306M

الحسيمةعين بنعبوالحسيمةلحصن 1683045204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18619Mالكبير فاطمة 06777R

تاوناتم/م  أسمل البتدائيةالحسيمةبني بشير 1683098204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06802tالناير عبدالخالق 15709Z

العرائشم/م عين منصور المركزيةالحسيمةاركيون 1683169104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06739Zعثمان السام 05915D

بولمانتاجينالحسيمةالمنصف 1683343104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06706Nالعربي  حمداني 07948N
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تاوناتم/م  باب الزريبةالحسيمةاتوت 1683358404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06752Nحمزة حمودي 15560M

بولمانتاجينالحسيمةبني احمد 1683630504/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06699Fحسن  كوكو 07948N

ورززاتاغيل كنطولةالحسيمةبني عياش 1684009104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760Xنبيل النصري 13261N

ورززاتم.م تندوتالحسيمةبني عياش 1684366204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760Xعماد تبرققايت 13200X

الحوزاجوكاكالحسيمةتطياشت 1684484104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18625Uزعــــــــــــــــــــــــــــــل ك      محمد أمــــــــــــيـــــــــن 03551J

تاوناتم/م  سد إدريس الولالحسيمةبرناص 1550774101/01/10 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06737Xرشيد الحنين 15805D

تازةبني مكارة المركزالحسيمةوادي محكم 1719131203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18623Sسعيد عزيز 16624U

تاوناتم/م  اولد حساينالحسيمةبني يخلف 1717610203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06773Lالعلوي عبد العزيز 15706W

تطوانفج الريحالحسيمةبرناص 1717961503/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06737Xفؤاد اليمري 05597H

كرسيفالخط المركزالحسيمةوادي محكم 1718453303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18623Sكاس امحمد 16329Y

تاوناتم/م  القليعالحسيمةبني عياش 1718516403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06760xعدنان قريشي 15590V

فاسعين البيضاءتاوناتم/م  مولي بوشتى 153120116/09/81 225 16/09/81أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15481Bالحسن شبابي 02050C

فاسلل فاطمة الزهراءتاوناتم/م  عين الكدح 1634851016/09/82 217 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15897Dمحمد عيشوش 01926T

مولي يعقوبتعاونية السلم المركزتاوناتم/م  الميزاب 213834616/09/85 211 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15632Rعبد العزيز لكحل 02130P

صفروخالد بن الوليدتاوناتم/م  بني قـرة 971467716/09/81 199 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15695Jلطيفة حوزي 02280C

مدرسة عبدالرحيم بوعبيد 

البتدائية

فاسفاتح أكتوبرتاونات 205125521/09/83 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15797Vهادي مرابط لمطي 01921M

الحاجبايت عمروتاوناتم/م  عين معطوف 288453316/09/86 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15843Vعبد الرحمان صابر 04186Z
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فاسلل فاطمة الزهراءتاوناتم/م  إمام مالك 971210316/09/81 181 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15702Sفاطمة ابو ديبة 01926T

النواصراولد احمدتاوناتم/م  اولد احمد 237477917/09/84 179 01/10/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15476Wلعناية عبد العزيز 18187T

تاوناتمدرسةالفرابيتاوناتم/م  اولد احمد 391033317/09/90 177 31/10/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15476Wكورياط عبد ا 15399M

النواصراولد احمدتاوناتم/م  اولد احمد 237640917/09/84 169 02/10/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15476Wزبيدة     طارق 18187T

سلالمدرسة الجماعتية عامرتاوناتم/م  الزريزر 356471116/09/89 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15720Lحبيب   المرتزق 26070L

مكناسبوعسل المركزتاوناتم/م  السمونيين 707460116/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15419Jإدريس بوحوص 03845D

مولي يعقوباولد امعلتاوناتم .م أحمد بوكماخ 7075911016/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15822Xمحمد مساعد 02170H

مولي يعقوبمدرسة الجاحظتاوناتم/م  اولد داود 725656916/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15871Aنور الدين بوطالب 25562J

مولي يعقوبالضويات المركزتاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 787329116/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15809Hعبد اللطيف فرجي 02123G

مولي يعقوبعين بيضة المركزتاوناتم/م  الوردزاغ 8639441016/09/85 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15549Aنعيمة برار 02166D

تاوناتم/م  بني ولــــيدتاوناتم/م  الزريزر 303107316/09/87 163 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15720Lالطاهري عبدالرحمن 15679S

القنيطرةأولد وجيه2تاوناتم/م  طارق بن زياد 832990626/10/93 163 26/10/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15737Eحسن   دحيمن 10821L

مكناسأولد سليمتاوناتم/م  إمام مالك 7196751016/09/92 161 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15702Sديدي عبد الرحيم 03908X

مولي يعقوبسبع ارواضي المركزتاوناتم/م  تاونات القشور 60143316/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15730Xمحمد الحداد 02117A

مكناساعرب الصباحتاوناتم/م  الدبيشات 216561416/09/85 153 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15519Tعبد  الرحيم   صيداوي 03910Z

الحاجبايت ابراهيمتاوناتم/م  عدالة 912981016/09/95 130 16/09/97إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15844Wخالد زكري 04164A

م/م عبد الوارث العثماني 

البتدائية

تاوناتم/م  عبد المومن الموحديتاونات 1114279916/09/97 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15656Sعبد اللطيف شادلي 15809H
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تاوناتم/م  عبد المالك السعديتاوناتم/م  البريدية 11145501016/09/97 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15488Jعبد الرحيم هرام 15497U

مكناسالمغاصيين المركزتاوناتم/م  اولد دحو 89211516/09/95 126 16/09/98إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15864Tجمال السوعيدي 03854N

مكناسالمغاصيين المركزتاوناتم/م  العجاجرة 91366216/09/95 125 16/09/98إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15509Gالحسين الشنيطة 03854N

مكناسبني معدانتاوناتم/م الخيايطة 913831116/09/95 123 25/09/98إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15886Sسعيد بوبو 03868D

تاوناتم/م  اولد سليمانتاوناتم/م  تاونات القشور 11167381016/09/97 121 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15730Xالحسن بحنيني 15454X

الخميساتعلل الفاسيتاوناتم/م  اثنين تبودة 1118079116/09/97 118 16/09/99إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15639Yالحراري الحاج 11461G

مدرسة عبدالرحيم بوعبيد تاوناتم/م أغرود البتدائية

البتدائية

تاونات 1048825416/09/96 115 16/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15604Kعبد ا محسين 15797V

تاوناتم/م  البسابسةتاوناتم/م  بوعرام 1119231116/09/98 111 06/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15920Dبوطلقة هشام 15801Z

مولي يعقوباولد الكريني المركزتاوناتم/م  لكدة 1154041716/09/99 105 16/09/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15849Bجواد الخلبي 02187B

سيدي بنوربني عامرتاوناتم/م  النـقــلة 1266112216/09/02 105 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15594Zايوب القايد 08325Y

مولي يعقوباولد عبو المركزتاوناتم/م  بني  سلمان 11729321206/09/00 101 06/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15669Fمحمد بهيج 02139Z

مولي يعقوباولد عبو المركزتاوناتم/م  الدكان 12668811116/09/02 101 16/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15597Cمحمد كنبدار 02139Z

خنيفرةتانفنيتتاوناتم/م  الصيابـرة 1235175206/09/01 99 04/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15466Kحسن بودرى 11809K

تاوناتم/م  تعاونية الكفاحتاوناتم/م  النصر  تفرانت 57568316/09/94 91 04/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15652Mزهير التميمي 15861P

تاوناتم/م  العجاجرةتاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1268785104/09/02 91 27/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15619Bجهاد عماري 15509G

تاوناتم/م  العجاجرةتاوناتم/م  قلعة بني قاسم 1305719105/09/03 91 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15619Bحسناء العلوي الحروني 15509G

تاوناتم/م  مر يـحلةتاوناتم/م  تاينزة 1306555305/09/03 91 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15582Lكريمة الشعيبي 15831G
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مولي يعقوباولد يشو المركزتاوناتم/م  اولد سليمان 11540641216/09/99 77 04/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15454Xفيللي ملطوف لوبنة 02224S

القنيطرةأولد بلخيرتاوناتم/م  أسمل البتدائية 1267889504/09/02 76 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15709Zبشرى لحميدي 10961N

تاوناتم/م  عماراتتاوناتم/م اولد عنيزة 1268193216/09/02 75 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15421Lمخلوق حفيظة  15505C

م/م عبد الوارث العثماني 

البتدائية

تاوناتم/م  تعاونية الكفاحتاونات 1399105307/09/05 75 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15656Sعينوش ايمان 15861P

سيدي بنوربني عامرتاوناتم/م  النـقــلة 1399611207/09/05 75 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15594Zخديجة     شخطون 08325Y

الرشيديةتيهارينتاوناتم/م  الملعب 1399721607/09/05 75 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15776Xاحسان ديندان 09582P

تاوناتم/م اولد جموحتاوناتم/م  باب منصورة 1399791207/09/05 75 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15568Wلوبنة الزعر 15872B

تاوناتم/م  القريشيينتاوناتم/م  بني بربر 1306840505/09/03 71 07/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15717Hمحمد البراهيمي 15435B

تاوناتم/م  اولد بولهوانتاوناتم/م  تزران 1306623305/09/03 69 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15636Vعبد ا العامري 15501Y

تاوناتم/م  الجبابرةتاوناتم/م اولد بلكعاب 1238044106/09/01 66 12/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15425Rنصر الدين لحجوجي 15424P

تاوناتم/م  العجاجرةتاوناتم/م  المفاتيح 1154484916/09/99 61 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15813Mالوللي عبد الل 15509G

تاوناتم /م الخلطتاوناتم/م عبد السلم الراضي 1548313219/11/08 61 19/11/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15760Eبواب الطيب 15515N

سيدي قاسم زكارةتاوناتم/م  تاينزة 15484901128/11/08 61 28/11/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15582Lعبد السلم طبيش 14767A

تاوناتبني مطرفتاوناتم/م  بني بربر 1368037707/09/04 59 07/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15717Hحنان عموري 15442J

تاوناتم/م فج النادرتاوناتم/م  عمارات 1368230107/09/04 59 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15505Cاحمد بنحيون 15414D

تاوناتم/م اولد أزمتاوناتم/م  تمـدغاص 1403994101/01/02 57 05/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15688Bعلي عسلي 15696K

سيدي قاسمالتعاونية الفاضليةتاوناتم/م  العنصر 14047271105/09/07 57 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15433Zسناء العليوي 14720Z
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سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىتاوناتم/م  تاينزة 15483391124/11/08 57 22/02/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15582Lبديعة الشعشاعي 14756N

بولمانبوعاصمتاوناتم/م  عين مناخر 1368638107/09/04 55 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15910Tلبنى الحميدي 07938C

بولمانانجيل ايت لحسنتاوناتم/م  عين بياضة 1549847201/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15643Cادريس أرزقي 07891B

تاوناتم/م  باب كراوةتاوناتم/م  اولد المهـدي 1400118507/09/05 52 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15824Zأسماء الفقير 15840S

المدرسة البتدائية  

السنـتـيـة

الحسيمةارياننتاونات 1407123405/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15612Uجبار فاطمة 06580B

تاوناتم/م  بوشماتتاوناتم/م  تمـدغاص 1307126305/09/03 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15688Bابراهيم الزاهر 15835L

تاوناتم/م  العجاجرةتاوناتم/م أغرود البتدائية 1307270316/09/03 51 06/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15604Kوفاء الحدادي 15509G

تاوناتم/م  السمونيينتاوناتم/م  النصر  تفرانت 1548395819/11/08 50 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15652Mاليسيني عبدالحي 15419J

تاوناتم/م  الرصمةتاوناتم/م  القليع 1405322405/09/07 47 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15590Vالوردي مريم 15527B

الحسيمةتامساوتتاوناتم/م  باب منصورة 1236568406/09/01 46 14/11/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15568Wالمسناوي رضوان 06733T

تاوناتم/م فج النادرتاوناتم/م  وكااسات 1368777107/09/04 43 10/11/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15548Zمريم والحسين 15414D

تاوناتم/م  مشكورتاوناتم/م  بني بربر 15503841001/09/09 43 01/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15717Hفاطمة البياضي 15734B

المحمديةبئر لحلوتاوناتم/م الشوقر 1407319205/09/08 41 15/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15492Nالمتو كي وئام 01743U

تاوناتم/م الشوقرتاوناتم/م  الدكان 1405410405/09/07 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15597Cعما د حد ا ش 15492N

تاوناتم/م فج النادرتاوناتم/م  قلعة بني قاسم 15820691002/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15619Bالصباني امينة 15414D

بولماناشنعكيتاوناتم/م عمر بن الخطاب 1682288604/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15767Mعبد الواحد بوخلوف 07941F

القنيطرةالزاويةتاوناتم/م  القــلعة 15852731109/12/11 30 02/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15681Uفاطمة الزهراء السحتري 11052M
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تاوناتم/م فج النادرتاوناتم/م  البطيمية 1368390407/09/04 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15429Vكومغار عبد العزيز 15414D

افرانتاسماكتتاوناتم/م  النصر  تفرانت 15831231105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15652Mمي برغوت 10779R

تاوناتم/م  إمام مالكتاوناتم/م  أولد صالح 1585247909/12/11 28 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15603Jالماخوخى كوثر 15702S

سيدي قاسمالمغرب العربيتاوناتم/م بني عبد ا البتدائية 16829231004/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15644Dالمفكر كلثوم 14697Z

مكناسزوالطتازةبوزملن المركز 698259416/09/80 229 21/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16343Nمحمد خويلي 03884W

فاس11 ينايرتازةبني فراسن المركز 203638121/09/83 215 17/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16635Fعبد الوهاب الحميدي 01934B

فاسأولد الطيب المركزتازةلملعب المركز 241116417/09/84 213 17/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16613Gبوجمعة بوحيا 01959D

فاسعين البيضاءتازةعين الدفالي 2411451017/09/84 205 10/10/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16356Cعبد العزيز رحماني 02050C

صفرومركز صنهاجةتازةعين الدفالي 258787416/09/85 199 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16356Cحسن  بوعياش 02329F

فاسعين البيضاءتازةمريلو المركز 241228217/09/84 197 26/10/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16639Kأحمد العلمي 02050C

مولي يعقوبمدرسة 20 غشتتازةتايناست المركز 258555116/09/85 195 03/10/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16496Eمحمد الشيابري 02158V

صفرومركز صنهاجةتازةعين بومساي المركز 213768416/09/85 181 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16387Lبورضو الحبيب 02329F

فاسابن طفيلتازةلملعب المركز 174907221/09/83 179 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16613Gمحمد غميض 01918J

طنجة أصيلحفصة أم المؤمنينتازةبني مكارة المركز 241163117/09/84 179 14/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16624Uقويدر ريحان 15130V

تازةالمحطة - وادي أمليل -تازةأهل بودريس المركز 238484217/09/84 167 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16605Yالكعوي احمد 16138R

صفروالخنساءتازةواد لحمر المركز 270449116/09/86 165 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16414Rامزيم عبد الخالق 25591R

مكناساعرب الصباحتازةإيار أحدود المركز 744347316/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16160Pالسمغوني رشيد 03910Z

95



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الحاجبدوار لكرمتازةإيار أحدود المركز 749290316/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16160Pالورطيط عبدالغفار 24486P

القنيطرةأولد اوجيه1تازةبوقلل المركز 270487216/09/86 159 18/10/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16555Uعبد العزيز بورزة 10803S

مكناساعرب الصباحتازةالعزيب المركز 57282416/09/94 157 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16147Aسعيد الخطري                   03910Z

صفروالمام مسلمتازةعين الدفالي 378114217/09/90 157 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16356Cالحسين الخالدي 02285H

الرباطاسمارةتازةبورد المركز 92229116/09/95 151 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16143Wعمر لورداني 01076U

مكناساعرب الصباحتازةالكعدة الحمراء المركز 764652216/09/91 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16610Dمحمد تجديت 03910Z

صفروم/م 16 نونبرتازةواد لحمر المركز 7683731016/09/91 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16414Rامزيان محمد 02346Z

تازةلملعب المركزتازةباب جنان المركز 91697516/09/95 139 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16437Rرشيد الخضري 16613G

مولي يعقوبالعجاجرة المركزتازةالمحطة - وادي أمليل - 206272521/09/83 134 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16138Rمحمد بنعرب 02176P

مكناسبني معدانتازةاولد ازباير 3914111117/09/90 134 17/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16142Vأوزيـــن أمــــــــال 03868D

تازةلملعب المركزتازةالدواور المركز 1053029616/09/97 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16648Vمحمد نعمان 16613G

برشيد مركزية الشرفاءتازةأهل بودريس المركز 1047283216/09/96 121 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16605Yالهويشة سعيد 14376A

تاوناتم/م  اولد سليمانتازةالشهداء المركز 1174375606/09/00 107 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16154Hنجاة بوسلهام 15454X

القنيطرةسيدي بنداودتازةبني مكارة المركز 1119514616/09/98 103 04/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16624Uعبد القادر رحماني 10925Z

مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونتازةاولد عامر المركز 12699641204/09/02 97 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16650Xالزرهوني سمية 02216H

بن سليمانم/م الطوالع المركزيةتازةالمعسكر 644451016/09/95 94 16/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16093Sمونة شرقاوي 07779E

تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادتازةتلجدوت المركز 1305728605/09/03 94 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16374Xالسعدية الهوز 04761Z
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جرادةم/م إبن تومرت المركزتازةخبابة المركز 1308243605/09/03 93 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16197Eماجدولين ركيك 04755T

الصويرة  م.م. تفضناتازةتلجدوت المركز 1585101109/12/11 38 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16374Xعبد اللطيف الكساكس 10294N

تاوناتم/م  باب الزريبةتازةبورد المركز 1582317102/09/10 35 05/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16143Wالسباعي وفاء 15560M

افرانالبقريتتازةالماعلي المركز 16811051005/09/11 31 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16151Eالبهجة نزهة 10776M

الرشيديةتازوكارتتازةظهر اللوز المركز 1681491305/09/11 30 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16630Aفاطمة سعداوي 09618D

كرسيفسيدي لفضيل المركزتازةالماعلي المركز 1682352204/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16151Eبطاهير كريمة 16318L

تاوناتم/م  كلبـــةكرسيفسيدي لفضيل المركز 1049782116/09/96 145 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16318Lعبد الهادي العزيز 15502Z

تاوناتم/م  البسابسةكرسيفبني دمال المركز 1306733705/09/03 101 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16243Eمصطفى الفلحي 15801Z

الحاجبايت علي بوبكركرسيفسطح المغاسل المركز 1268100904/09/02 100 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16240Bمعاش اسية 04171H

القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامركرسيفعمر بن الخطاب 882514816/09/87 97 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16123Zالحمداني زينب 10957J

الخميساتالداخلةكرسيفعين امزيزو المركز 1368331307/09/04 85 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16234Vالغبني نبيلة 11377R

تاوناتم/م  اولد احمدكرسيفإبياض المركز 1368107307/09/04 83 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16247Jنجوى أحريق 15476W

سيدي سليمانالطويرفةكرسيفالمريجة المركز 1404668105/09/07 51 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16311Dاسمهان العلوي 10974C

المدرسة البتدائية عائشة أم كرسيفتامجيلت المركز

المؤمنين

العيون 1582406101/01/10 46 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16273Mعكي ربحة 24336B

زاكورةم.م تمتيككرسيفبني دمال المركز 1550895101/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16243Eحليمة مقران 13443L

بولماناتسيوانت السفلىكرسيفبوراشد المركز 1585170509/12/11 38 29/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16257Vبوعياد محمد 07994N

طنجة أصيلأولد الرياحيكرسيفتامجيلت المركز 15839911105/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16273Mحميدي لبنى      15282K
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تاوناتم/م  تاونات القشوركرسيفعين امزيزو المركز 1585244809/12/11 28 09/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16234Vيوسف الخرشف 15730X

بولمانتانديت 14كرسيفاولد احميد المركز 1581291202/09/10 26 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16314Gمليكة عماري 08029B
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16

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

تطواندار اعللوشفشاون 749547816/09/93 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06235Bبوزيان زيطان 05619G

العرائشم/م الخيايطةشفشاونم/م أغبال 1048057216/09/96 135 16/09/96إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06153Mالحسن الزروالي 05823D

القنيطرةتدانةشفشاونم/م أزغار 11205781116/09/98 127 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06265Jمحمد بوديب 11066C

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

شفشاونبني زيدشفشاون 1119576616/09/98 117 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06073Aبدر كرنيس 06159U

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

شفشاونبني زيدشفشاون 1119890616/09/98 117 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06073Aسليمان اعبيدة 06159U

القنيطرةاولد بسامشفشاونم/م المام علي _غروزيم 11203471116/09/98 115 07/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06163Yمحمد حداد 19097G

تطوانأزلشفشاونم/م النهضة _بني شيا 1173133206/09/00 106 22/11/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06019Sالمرزق الهام 05621J

خنيفرةبوتغديوتشفشاونم/م الفتح _بونتابر 13992831015/09/05 85 15/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06179Rمريم باعدي 11672L

تطوانأزلشفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 1399628615/09/05 76 16/02/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06311Jسلوى الشارف 05621J

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

تاوناتم/م اولد عنيزةشفشاون 1399989915/09/05 75 15/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06134Sالواسيني سهام 15421L

تاوناتم/م  القريشيينشفشاونم/م القوارين 1405948318/02/08 69 18/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06133Rمحمد   عليوي 15435B

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

افرانضاية إفرحشفشاون 1400432915/09/05 68 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06246nنادية خيي 10698C

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

تطوانأزلشفشاون 1308404705/09/03 62 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06073Aالسكود نادية 05621J

أزيللمركزية أمرصيدشفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 1406259105/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06122Dايت باعزا محمد 06938R

سطاتمركزية اولد نجيمةشفشاونم/م أ مول 14070571305/09/08 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06263Gمنير  هجري 14434N

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

الجديدةسيدي احميدةشفشاون 1405479505/09/07 59 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06109Pمنشيف نادية 08144B

تنغيرم.م  زايد أحمادشفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1405930718/02/08 59 18/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06271Rلحسن هلل 09413F

99



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

م/م سيدي محمد جمعون 

_داروتان

تاوناتم/م  عين لقرعشفشاون 1405984118/02/08 59 18/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06048Yلشقر فاطمة 15867W

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

أزيللمركزية أربعاء أوقبليشفشاون 14063041005/09/08 53 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06010Gنجاة عليموسى 07242W

الصويرة  م.م. زاوية لوضاشفشاونم/م السلم _البرقوق 1406542305/09/08 53 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06177Nمحمد بوحوش 10330C

الصويرة  م.م. زاوية لوضاشفشاونم/م السلم _البرقوق 1406782305/09/08 53 11/11/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06177Nعفراء الهراز 10330C

برشيدمركزية السوالمشفشاونم/م أعرقوب 1406995305/09/08 53 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06283Dنوال فلق 14375Z

طاطاالخريويعةشفشاونم/م زاوية الحراش 15491971302/09/09 53 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06077Eالبشير خربوش 16069R

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

بولمانركوشفشاون 1550046101/01/10 53 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06031Eحنان بوطريكي 08040N

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

العرائشم/م  ابن بطوطة المركزشفشاون 1405098605/09/07 52 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06171Gصفاء عكيرم 05747W

الخميساتلسان الدين بن الخطيبشفشاونم/م قلعة تنقوب 14053351005/09/07 52 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21040Uعزيزة النحينيح 11550D

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

وادي الذهبمدرسة 14 غشتشفشاون 1407052405/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06203Sهجر قنديل 13521W

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

سيدي قاسمالمحطةشفشاون 1407244405/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06231Xفاطمة لمين 14743Z

طاطاايت وابليشفشاونم/م بني صدرات 1406286705/09/08 51 05/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06124Fرشيد أجديك 15970H

سيدي بنورالجددشفشاونم/م النهضة _بني شيا 14063391105/09/08 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06019Sخديجة   عريض 08333G

اسفيالشعاعلةشفشاونم/م اولد سليمان 14068691005/09/08 51 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06082Kفاطمة العدلي 13814P

أزيللمركزية تاونزةشفشاونم/م بني يجل 1407383505/09/08 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06200Nوداد نشاد 06969Z

تاوناتم/م  أزورشفشاونم/م متاع 1580547102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pعبد العزيز المليح 15485F

اليوسفيةالحرش المركزيةشفشاونم/م بني صدرات 1580718202/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06124Fحسناء الزهيرى 13725T
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م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسشفشاون 1581556102/09/10 45 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06136Uنورالدين تاشفين 06974E

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

الخميساتابن الهيثمشفشاون 1549044602/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06073Aهاجر خرشفي 11416H

المحمديةعمر بن الخطابشفشاونم/م أ مول 1551079101/01/10 44 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06263Gدونيا سحتوت 26617F

م/م الهادي امغوس 

_تكموت

وزانم م الفرحةشفشاون 1549791201/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06134Sنعيمة ايت منا 06321V

تاوناتم/م  عين لقرعشفشاونم/م واد امزكان _زازو 1550365101/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06050Aالوزاني الطيبي فتيحة 15867W

النواصرعقبة بن نافعشفشاونزدمت 1550905201/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18834Wمومن فاطمة 25341U

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

اليوسفيةالنواصرة المركزيةشفشاون 1550945901/01/10 43 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pنادية ناصح 13712D

فيكيكتامسلمتشفشاونم/م أغبال 1550958701/01/10 43 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06153Mالنوايتي رشيدة 10500M

المحمديةالصفاشفشاونم/م اسوكا 1551033201/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06270Pرشيدة  حفيظ  علوي 26619H

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

سطاتمركزية اولد ناصرشفشاون 1551155801/01/10 43 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06197Kنوال سوميل 14058E

م/م ادريس المحمدي 

_اكرسيف

القنيطرةالنجاجعةشفشاون 1551168202/09/09 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06142Aربيعة             الطالبي                                          11103T

اليوسفيةالزازات المركزيةشفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 1406677805/09/08 40 05/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06006Cالدرقاوي لطيفة 20851N

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

تطوانأزلشفشاون 1550080701/01/10 40 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06010Gلبنى شملل 05621J

تاوناتم/م  كيسانشفشاونم/م اولد سليمان 15512091001/01/10 39 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06082Kجهاد يتري 15626J

م/م ابن خلدون _سوق 

الحد

وزانواد الذهبشفشاون 1405908624/01/08 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06235Bشهيد عبد العزيز 15019Z

تاوناتم/م  لكدةشفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 1579750402/09/10 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06006Cعماد عدو 15849B

م/م مولي عبد السلم شفشاونم/م تلمزالة

المركزية

العرائش 1583340505/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06149Hامحمد الشوية 05893E
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م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

اليوسفيةالنواصرة المركزيةشفشاون 1583737905/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pمراد المفتاحي 13712D

م/م سيدي محمد جمعون 

_داروتان

بولمانتاكوراستشفشاون 1583997105/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06048Yحموني رشيدة 07975T

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

م/م مولي عبد السلم شفشاون

المركزية

العرائش 1584258505/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rمليكة القرشي 05893E

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

وزانم م ابن طفيلشفشاون 1584753305/09/11 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rالرميلي اكرام 15030L

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

افرانأيت حمو الحجاجشفشاون 1681226601/03/11 37 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06182Uكريمة فهمي 10695Z

بوجدورمدرسة مولي رشيدشفشاونم/م أملوك 1579972702/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06127Jبايش الحسين 20845G

سيدي قاسمابن الخطيبشفشاونم/م زاوية الحراش 1580020102/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06077Eمريم بالقاضي 14844J

تطوانأزلشفشاونم/م تارغة 1551399301/01/10 35 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06295Sسميرة حمداوي 05621J

العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزيةشفشاونم/م تغسوان 1579880102/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06105Kعنفيفن عماد 05882T

الحوزاوكايمدنشفشاونم/م تغسوان 1580192802/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06105Kبوسمر عبد الكريم 03724X

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

كرسيفتادرت المركزشفشاون 1580461902/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rانسام الكناوي 16287C

اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةشفشاونم/م بني صدرات 1580502102/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06124Fمراد الدريسى 13753Y

وزانم م المنفلوطيشفشاونم/م القوارين 1580625802/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06133Rالمهدي القبوري 15003G

تاوناتم/م  قلعة بني قاسمشفشاونم/م أولسن 1580688402/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06036Kمحمد الصغيوار 15619B

سطاتمركزية بني يكرينشفشاونم/م 11 يناير _ بورح 1580980902/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06008Eفاطمة الزهراء  خموش 14501L

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

الفحص أنجرةخندق ازرارعشفشاون 1581035902/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rالغوازي رجاء 15313U

تاوناتم/م  العنصرشفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 15810541202/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06271Rعدنان لخضر 15433Z
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م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

تاوناتم/م  بني بربرشفشاون 1581368602/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rلطيفة العمالي 15717H

الحسيمةبني جميلشفشاونم/م القوارين 15805421002/09/10 32 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06133Rعلي المحتوشي 06541J

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

أزيللمركزية تابيةشفشاون 1581493802/09/10 32 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06044Uسفيان ساخير 07049L

الصويرةم م أقرمودشفشاونم/م بني عمران _اشوكان 1682248604/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06035Jبوكرن رضوان 10106J

تاوناتم/م  البريديةشفشاونم/م متاع 1682648104/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pكوثر  العطاري 15488J

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

اليوسفيةاهديل المعمورة المركزيةشفشاون 16836801404/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06073Aلفهيم سعيد 13753Y

وزانم م محليلشفشاونم/م لهرى 1683875204/09/12 31 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18825lمنور عبد اللطيف 15088Z

المحمديةاولد معزةشفشاونبني زيد 15505581501/01/10 30 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06159Uنادية حفيظ 01744V

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

العرائشم/م الشليحات  المركزيةشفشاون 1584481305/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06231Xدعاء مخشان 05816W

سيدي سليمانالحيمريينشفشاونم/م اولد سليمان 1584520205/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06082Kفاطمة امريكة 11009R

تاوناتم/م  القليعشفشاونم/م متاع 1584572405/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pشرفة  انحدو 15590V

سطاتمركزية بئر الصفاشفشاونم/م السلم _البرقوق 1584767405/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06177Nحسناء سابوري 14516C

وزانم م ابن طفيلشفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 1307882726/09/03 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06006Cفاطمة الزهراء مروان 15030L

أزيللمركزية بوعنترشفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 1407551105/09/08 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06122Dكريمة تفضنة 07093J

شفشاونم/م بني عشيرشفشاونم/م بني بشار 1582679405/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06269Nأفتاتي رابحة 06219J

برشيدمركزية شرقاوةشفشاونم/م أناري 1582796305/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06277Xفاتحة عجمي 14335F

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

القنيطرةالزاويةشفشاون 15828041105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06248Rأخريف فتيحة 11052M
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طنجة أصيلأولد بوعيشةشفشاونم/م متاع 15828181005/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pجليلة  المين 15285N

القنيطرةم/م المعاشاتشفشاونم/م بني نبات _محلي 1582827205/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06056Gعلوي المهدي 10894R

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوشفشاون 1582888305/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pعبدالوهاب أوذاير 06160V

الفحص أنجرةأمليششفشاونم/م تلنداوود 1582911205/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06070Xزينب عسري 15311S

برشيدمركزية علي بن ابي طالبشفشاونم/م النهضة _بني شيا 1583103705/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06019Sلمياء بناني خير الدين 14068R

شفشاونم/م كردادشفشاونم/م أساكي 1583140605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06118Zبوعجاجي خالد 06217G

تطوانالحدادينشفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 1583422505/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06099Dلبنى الدكار 21304F

العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةشفشاونم/م بورد 1583434505/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18866Fأسماء العيساوي 05970N

اليوسفيةاولد معاشو المركزيةشفشاونم/م أغرمالك 15835201005/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21986Xمنيرالدريسي مفتاح 13744N

تطوانكيتانشفشاونم/م بني هليل 1583549705/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06288Jدنيا الخطابي 05613A

تنغيرالوردةشفشاونم/م أناري 1583608105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06277Xسعاد العبدي 12806U

تطوانالحدادينشفشاونم/م المام مالك _الزاوية 1583714305/09/11 28 07/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06229Vغزلن القصري 21304F

سيدي قاسمالحسن بن عليشفشاونم/م تازخت 1583834505/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18853Sابتسام الصوفي 14820H

سيدي قاسم الحرارتةشفشاونم/م اولد سليمان 1583926405/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06082Kغزلن الموهي 14857Y

وزانم م 6نونبرشفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 1583941105/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06114Vمحمد كعموري 14985M

ميدلتايت حنينيشفشاونم/م بني بشار 1584073905/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06269Nاحسي جواد 11660Y

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

تطوانبطارةشفشاون 15841481005/09/11 28 23/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06078Fنجاة جمعون 05563W
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وزانم م ابن طفيلشفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 1584193505/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06114Vانس كركازي 15030L

سيدي قاسمالخليلشفشاونم/م تازخت 1584341205/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18853Sابتسام المنيني 14915L

الرحامنةمركزية اولد خليفة جحيفةشفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 1584382805/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06271Rلكطية ياسين 09197W

طنجة أصيلالرفايفشفشاونم/م أ مول 1584394505/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06263Gكريمة معروف 15265S

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

وزانالحمارةشفشاون 1584799905/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06061Mمحمد سيطور 14981H

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

افرانالبقريتشفشاون 15848281205/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06044Uعمر صياد 10776M

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

تازةبني مكارة المركزشفشاون 15848331005/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06061Mعبدالله الصغير 16624U

وزانم م محليلشفشاونم/م مختار 1584855505/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06310Hاسميع فاطمة 15088Z

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

شفشاونم/م الشرافاتشفشاون 1584914605/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06078Fفاطمة الزهراء التمامي 06191D

وزانالحمارةشفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 1585013205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06026Zعبدالسلم زواكي 14981H

تطوانبني حرشانشفشاونم/م أناري 1585038105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06277Xخديجة أعراب 05495X

تطوانبني حرشانشفشاونم/م كرداد 1583293605/09/11 26 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06217Gهاجر شقور 05495X

تطواندار الغازيشفشاونبني زيد 1584374905/09/11 23 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06159Uمريم الماوي 05615C

الفحص أنجرةخندق ازرارعشفشاونم/م القوب 1584213205/09/11 22 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06188Aفائزة خالدي 15313U

وزانم م علل بن عبداشفشاونم/م أملوك 1580513302/09/10 21 05/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06127Jالكاملة كمان 15026G

م/م مولي عبد السلم شفشاونم/م بني نبات _محلي

المركزية

العرائش 16816431104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06056Gاوساما اشويح 05893E

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

وزانم م الزيتونشفشاون 1681915904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06136Uصالح اسفي 15037U

105



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس
نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

وزانم م بني محمدشفشاونم/م متاع 1681992404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pبهداوي  محمد 06317R

م/م سيدي محمد جمعون 

_داروتان

ميدلتايت انوشفشاون 1682356404/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06048Yادريس بوتزولت 09773X

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

القنيطرةالعنابسةشفشاون 16823991104/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06254Xسهام شحموط   11148S

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

بولمانالملحةشفشاون 1682493704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pعبد ا دحماني 08007C

وزانم م عبدالرحمان الداخلشفشاونم/م لهرى 1682631804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18825lعبد العالي العربي 15074J

م/م طــــــــــــــــردان شفشاونم/م زاوية الحراش

المركزية

العرائش 1682743704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06077Eزهير الغرافي 05886X

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

الصويرة  م.م. زاوية لوضاشفشاون 1682823704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pأحمد  الهموري 10330C

بولمانتانديت 1شفشاونم/م النعيمة 16828921204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06262Fيوسف المغراوي 08015L

اليوسفيةالباشتا النعيمة المركزيةشفشاونم/م ولمسة 16830001304/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18756Lعبد اللطيف العدراوي 13763J

الرحامنةمركزية الجعافرةشفشاونم/م أولسن 1683023404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06036Kالفللي عادل 09177Z

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

وزانم م مصعب ابن عميرشفشاون 1683057704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06010Gعبد اللطيف الكيحل 15058S

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

الحسيمةاكنيشفشاون 1683067404/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06182Uالمسرحي احلم 06519K

اليوسفيةأنوالشفشاونم/م واد امزكان _زازو 1683068804/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06050Aالمزياني سعيد 25798R

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

وزانم م مصعب ابن عميرشفشاون 1683140404/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06231Xفاطمة الرويفي 15058S

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

وزانم م الزيتونشفشاون 1683186204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06031Eعبد العتيق الطاهري 15037U

وزانم م بني محمدشفشاونم/م واد امزكان _زازو 16833251004/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06050Aهيدوري يوسف 06317R

تطوانالحدادينشفشاونم/م أعرقوب 1683612204/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06283Dجميلة خمسان 21304F
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الحوزتراستشفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 16836691104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06264Hلبيهي محمد 03390J

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

اليوسفيةالحسينات المركزيةشفشاون 1683779904/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06031Eأمين نوفل معالم 13777Z

تطوانتازروتشفشاونم/م غرانقاضي 1683882404/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06240Gمسعودي خديجة 05602N

العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةشفشاونم/م الفتح _بونتابر 1683970804/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06179Rشيماء مريني 05852K

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

وزانم م الفقيه القريشفشاون 1684015104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06010Gانشيوي يوسف 06368W

اليوسفيةالضلعة المركزيةشفشاونم/م القوارين 1684032104/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06133Rايوب  نورالسعيد 13774W

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

القنيطرةالعنابسةشفشاون 1684118404/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06010Gالحسن ويمنك 11148S

اليوسفيةسبت الخوالقة المركزيةشفشاونم/م إمنكورن 1684248704/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06143Bسابق الخيرات ياسين 13724S

سطاتمركزية بني يكرينشفشاونم/م بني هليل 1684265704/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06288Jكريمة صفوح 14501L

وزانم م مصعب ابن عميرشفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 1684399204/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06264Hفؤاد تمزيرت 15058S

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

العرائشم/م الموارعة المركزيةشفشاون 16844251004/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06186Yزينب التبر 05969M

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

الصويرةأيت بوصدوكشفشاون 1719175603/09/13 17 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06207Wنادية سبتاني 10054C

وزانم م المصامدةشفشاونم/م واد امزكان _زازو 1717074303/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06050Aادريس بربيش 14989S

م/م عبدا ابراهيم 

_امزرة

بولمانتاكوراستشفشاون 1717139403/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06044Uبن خدة فاطمة 07975T

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

الفحص أنجرةدهار الخروبشفشاون 1717343803/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06258Bبولعيش القاسمي سارة 05539V

وزانم م عبد ا بن مسعودشفشاونم/م أولسن 1717475303/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06036Kخديجة شمراح 15007L

الفحص أنجرةأكنوانشفشاونم/م تلنداوود 17188721203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06070Xبشرى النجار 15315W
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العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةشفشاونزدمت 1719225803/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18834Wأنيسة السياعلي 05799C

العرائشم/م أمزورة المركزيةشفشاونم/م ترزات 1716900503/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06268Mحنان عامر 05861V

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

القنيطرةاولد بسامشفشاون 17169291103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06031Eإيمان أمزاوك 19097G

القنيطرةمشرع احضرشفشاونم/م لهرى 17171421003/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18825Lنادية بنمووسى 11144M

الصويرةم م مسكالةشفشاونم/م أملوك 1717187303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06127Jبناصر الحاج 10021S

شيشاوةزاوية  أفنساشفشاونم/م متاع 1717609303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06247Pامينة الحريري 03172X

م/م سيدي مزوار-تاولة- شفشاونم/م أزغار

المركزية

العرائش 1717627903/09/13 14 05/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06265Jحنان العبضلي 05922L

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

العرائشم/م القرطبي المركزيةشفشاون 17178281003/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06136Uفاطمة الجليطي 05773Z

وزانم م طه حسينشفشاونم/م المجاهدين _تمروت 1718244103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06043Tحمال    مريم 15081S

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

وزانم م الطبريشفشاون 1719041703/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06078Fمريم الرحموني 15022C

القنيطرةكتامةشفشاونم/م محمد البركة _عنقود 17192311103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06094Yلطيفة التاغي 11056S

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م مولي عبد السلم شفشاون

المركزية

العرائش 17192591103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06040Pلمياء تميم 05893E

طنجة أصيلالقرطبيالفحص أنجرةالمنار 725331316/09/92 147 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15298Cعبد العزيز بوعصاب 26378W

طنجة أصيلالكنديالفحص أنجرةفدان شابو 335905416/09/88 141 16/09/95إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15300Eمحمد جمال الدين الطالبي 26608W

الصخيرات تمارةابن زيدونالفحص أنجرةأبو بكر الصديق 11217181116/09/98 108 16/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05470Vهند مسعودي  23495M

الحاجبايت ابراهيمالفحص أنجرةقصر المجاز 1046252716/09/96 104 06/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05540Wسعيد النجار 04164A

طنجة أصيلالدعيدعاتالفحص أنجرةبوعباد السفلى 1048391616/09/96 77 06/09/06إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19941Zنور الدين غريب 15228B
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م/م عمر بن عبدالعزيز 

المركزية

القنيطرةأولد أوجيه 3العرائش 689791216/09/78 191 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05736Jمحمد بلمين 10822M

الرباطعمر بن عبد العزيزالعرائشمدرسة المنزه 8868871016/09/87 138 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05691Kعائشة لعوينات 01049P

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

الخميساتالعقادالعرائش 11745661006/09/00 84 06/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05922Lرشيد المامون 11412D

الخميساتالزويجةالعرائشالمشيشي المركز 1236692706/09/01 76 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05875Kنعيمة الوردي 11545Y

الفحص أنجرةأنوينويش - المركزالعرائشم/م أمزورة المركزية 1121698416/09/98 69 05/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05861Vرضوان بنجلون 15297B

الخميساتتغدوينالعرائشم/م الصفصاف المركز 1367693417/09/04 60 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05911Zمريم التبر 11380U

القنيطرةارزيكاتالعرائشم/م  أورموت 1399838707/09/05 36 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05929Uالكلتى رضوان 11040Z

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

المحمديةعمر بن الخطابالعرائش 1580915802/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05882Tمنية ازياجن 26617F

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدالعرائش 1580982302/09/10 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05882Tخربوش أسماء 11491P

أمكادي بني يسف 

المركزية

اليوسفيةالضلعة المركزيةالعرائش 1579920102/09/10 35 02/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05782Jكمال عاطف 13774W

القنيطرة الفلحالعرائشم/م سعدانة  المركزية 1585149409/12/11 30 13/02/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05918Gمحمد بلعوجة 10902Z

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

القنيطرةم/م المعاشاتالعرائش 1583907705/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05787Pسارة فليليح 10894R

الخميساتسد القنصرةالعرائشم/م شفراوش المركزية 16807871201/01/12 29 01/01/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05934Zحسنة ابالي 11284P

مدرسة عبدالقادر  

السدراوي

الرحامنةمركزية سكورةالعرائش 1048995916/09/96 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05688Gمحمد بيع 09217T

الخميساتابو الحسن المراكشيالعرائشم/م سيدي بوصفرة 14059171424/01/08 23 06/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05772Yالسباعي  عبد الكريم 11468P

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

سيدي بنورالمدرسة الجماعاتية الجابريةالعرائش 16816211004/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05886Xابتسام ابو الهول 25964W

سيدي قاسمالمغرب العربيالعرائشم/م القرطبي المركزية 1682412304/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05773Zشاكر دلل 14697Z
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خنيفرةعين عيشةالعرائشم/م أمزواق المركزية 1583385705/09/11 18 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05789Sنادية دويب 11678T

م/م تجــــــــــــزرت 

المركزية

سيدي قاسمحسان بن ثابتالعرائش 1717125703/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05882Tللزينب بن الشيخ 14687N

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

القنيطرةحليمة السعديةالعرائش 17191161103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05886Xصديق فاطمة الزهراء 20078Y

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

القنيطرةكتامةالعرائش 17194061103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05922Lالزيادي اكرام 11056S

طنجة أصيلبدريونطنجة أصيلأولد الرياحي 698611122/09/80 213 16/09/83أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15282Kعبد الحميد شاكر 15151T

القنيطرةالندلسطنجة أصيلأولد بوعيشة 270163116/09/85 163 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15285Nحسان العاود 10814D

طنجة أصيلاجزنايةطنجة أصيلالحد القديم 775553616/09/91 159 23/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15260Lمحمد منير 15217P

طنجة أصيلالمحيططنجة أصيلأولد عبو 55977316/09/94 147 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15269Wليلى بهي 25433U

الصخيرات تمارةالنصرطنجة أصيلأولد بوعيشة 377671417/09/90 141 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15285Nحفيظة آملي 23798S

الحوزايت قدورطنجة أصيلمحمد المكي الناصري 378409119/09/90 133 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15292Wأحمد وراد 03372P

الرباطالفارابيطنجة أصيلسيدي اليماني 378631117/09/90 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15212Jمصطفى أشوخي 01040E

الفحص أنجرةفدان شابوطنجة أصيلأولد بوعيشة 1405633205/09/02 41 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15285Nمصطفى فرطاسي 15300E

الخميساتلسان الدين بن الخطيبطنجة أصيلالخير 1044740916/09/96 38 21/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21700Lزكية صبحي 11550D

الفحص أنجرةخندق ازرارعطنجة أصيلالرفايف 1404766305/09/07 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15265Sفنيش مريم 15313U

المحمديةللخديجةتطوانبني حرشان 1181380109/09/00 77 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05495Xمريم الطاهري 26175A

الفحص أنجرةبني واسينتطوانصلح الدين اليوبي 1367692107/09/04 71 15/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05628Sسمية الصوفي 21702N

الخميساتبريمةتطواناولد علي المنصور 1581207602/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05581Rموشان فوزبة 11289V
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فيكيكغراس الخيل الدريسيتطوانأذايوغ 15806441402/09/10 25 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05577Lعبد العزيز اللوك 10523M

م/م سيدي احمد المجدوب تطواناولد علي المنصور

المركزية

بن سليمان 1683318804/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05581Rأسية حفيدي 07752A

القنيطرةالينابيعوزانم م واد المخازن 1 706608816/09/92 169 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14980Gالعسري رشيد 10839F

الرباطلسان الدين بن الخطيبوزانم م طه حسين 724038116/09/92 137 16/09/96إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15081Sعبد السلم برادة 01051S

وزانم سيدي رضوانوزانم م أبو القاسم الزهراوي 1049773116/09/96 115 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15033Pسميرة الطوسي 15029K

تاوناتم/م أولد النيفوزانم.م محمد بن عبد ا 1235901306/09/01 106 06/09/01إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06379Hمريم العبدي 15858L

سيدي قاسماولد التازيوزانم م محليل 1404256401/01/02 105 01/01/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15088Zبلفقيه جبرا ن 14791B

الخميساتانوالوزانم.م عبد ا الشفشاوني 1267513602/10/02 100 10/10/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06393Yجودي وهيبة 11225A

القنيطرةالمرابطينوزانم م حمان الفطواكي1 1155694416/09/99 97 16/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14997Aالمسيح سعيدة 06803U

الخميساتظهر النخلةوزانم.م بئر انزران 1264163802/10/02 96 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06388Tالزهرة البقالي 11522Y

الخميساتالعقادوزانم م محمد عبده 14011341007/09/05 76 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15040Xيسرى الزوهري 11412D

وزانم سيدي رضوانوزانم م الزيتون 1367486107/09/04 75 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15037Uابتسام الحجاوي 15029K

وزانم م عبد الكريم الخطابيوزانم م القشاشدة 1400213215/09/05 67 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06400Fهيهاي محمد 15011R

تاوناتم/م  القريشيينوزانم م عقبة بن نافع الحناتة 1173877206/09/00 61 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15069Dاشهبار سامي 15435B

سطاتمركزية اولد جميلوزانم/م مولي إ سماعيل 1405262405/09/07 60 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06395Aمديحة المهدب 14584B

وزانم م عبد الكريم الخطابيوزانم م القشاشدة 1401932205/10/06 59 03/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06400Fسعيدي مريم 15011R

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدوزانم م الدوالح 1407201705/09/08 52 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06375Dلعبيد مارية 11491P
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أزيللمركزية آيت امراسوزانم/م حمان الفطواكي 2 1406784205/09/08 51 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06345Wخديجة الحسيب 07073M

وزانواد الذهبوزانم م علل بن عبدا 1235765306/09/01 48 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15026Gوداد  دكان 15019Z

تارودانتتصدرتوزانم م بني كولش 1548805802/09/09 44 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06378gلطيفة أبرنوص 17555F

وزانم م العزابةوزانم م مصعب ابن عمير 14066881005/09/08 43 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15058Sنعمان الدويقي 15071F

وزانم م الجابريينوزانم م بني ايتنا 1549166702/09/09 43 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06364Sبوتينة يحيائى 06325Z

م/م حمزة بن عبد المطلب وزانم م الغزوات

المركزية

العرائش 1583707302/09/11 38 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06350Bكوثر القدميري 05870E

افرانتوفصطلتوزانم م الشراطين 1681518301/03/11 37 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06348Zفاتحة تاكمة 10739X

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدوزانم م الحريشة 1263386704/09/02 36 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15042Zلطيفة أفتاتي 11491P

وزانواد الذهبوزانم.م محمد بن عبد ا 1550015701/01/10 36 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06379Hسلمى بوجبهة 15019Z

وزانم م حمان الفطواكي1وزانم م القشاشدة 1401489406/09/06 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06400Fعدنان العمري 14997A

م/م موسى بن نصير وزانم م الزاوية

المركزية

العرائش 1579875402/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06373Bكلثوم  انفال 05745U

وزانم م عين دريجوزانم م العزابة 1580411202/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15071Fسهام البهجة 15054M

الخميساتولجة السلطانوزانم/م حمان الفطواكي 2 1580945802/09/10 35 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06345Wمريم قادمي 11256J

وزانم م اللوكوسوزانم م الزاوية 1581567402/09/10 35 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06373Bمحمد طاهيري 06327B

وزانم م الجابريينوزانم م عبدالرحمان الداخل 1581623702/09/10 35 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15074Jيوسفي فدوى 06325Z

وزانم م علل بن عبداوزانم/م سبدي محمدالعربي 1582045502/09/10 35 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06408Pعبدالسلم العطافي 15026G

وزانم م أبو القاسم الزهراويوزانم/م مولي إ سماعيل 1549038202/09/09 32 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06395Aاحمد  قمري 15033P
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تاوناتم/م  البريديةوزانم م سيدي علل الزغاري 1549235702/09/09 32 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15075kأمينة اجويري 15488J

الخميساتايت فزازوزانم م عقبة بن نافع الحناتة 15492701002/09/09 32 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15069Dسهام الطيب 11313W

الخميساتآيت بوعزة أوسعيدوزانم م كراينو 1584050705/09/11 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06386Rخديجة حميش 11491P

وزانم م ابن طفيلوزانم م الشرفاء 1583487205/09/11 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06371Zالغرباوي خديجة 15030L

القنيطرةكتامةوزانم م الفقيه القري 15847391105/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06368Wسعيدة غالمي 11056S

الجديدةآيت حاموزانم م الشراطين 1584912305/09/11 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06348Zتميد فاطمة الزءراء 08171F

م/م مولي عبد السلم وزانم/م مولي إ سماعيل

المركزية

العرائش 1585161819/12/11 28 19/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06395Aرشيد بن مالك 05893E

سيدي قاسمعين الشاميةوزانم م عبدالرحمان الداخل 15807841102/09/10 26 02/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15074Jحنان حبيب 14722B

وزانم م ابن طفيلوزانم م علل بن عبدا 1580538302/09/10 25 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15026gالمشماشى حنان 15030L

سيدي سليمانالطويرفةوزانم م الحريشة 1683269304/09/12 22 05/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15042Zحنان كلويا 10974C

الفحص أنجرةبوعباد السفلىوزانم م بني كولش 1683828604/09/12 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06378gكوثر منعوش 19941Z

وزانم م ابن طفيلوزانالحمارة 1406831205/09/08 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14981Hالمكوشي محمد 15030L

وزانم م قلعة بني روتنوزانم م كراينو 1682027604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06386Rبقالي سكينة 06358K

القنيطرةالمواوقةوزانافراوة 1682625504/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15045Cأسماء النجري 11134B

وزانم م اللوكوسوزانافراوة 1683573604/09/12 21 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15045Cكوثر القاسمي 06327B

م/م أولد علي مدنة وزانم م بني كولش

المركزية

العرائش 1683719804/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06378gامينة لمعيدر 05857R

سيدي قاسمالبيرونيوزانم م أمزو 1583013205/09/11 18 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06334Jفاطمة الزهراء البطحي   14748E
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سيدي قاسمابن البناءوزانم م محمد عبده 17170561103/09/13 17 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15040Xأحلم بختي 14752J

سيدي قاسمأبو العلء المعريوزانم م سيدي علل الزغاري 1717469703/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15075kحياة الشيخ 14826P

الفحص أنجرةدوقشيروزانم م الزاوية 17176951203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06373Bالبقالي اسماء 05538U

سيدي قاسمأبو العلء المعريوزانم م سيدي علل الزغاري 1717992103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15075kجميلة الحيمر 14826P

القنيطرةحرث تدانةوزانم م القشاشدة 17193931103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06400Fامال الزبيري 11159D

سيدي قاسممحمد بن عبداوزانم م الدوالح 17170251103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06375dحياة بدة 14766Z

العرائشم/م الطواجنة المركزيةوزانم م كراينو 1718150303/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06386Rفوية نادية 05974T

القنيطرةدار الحراقوزانم/م مولي إ سماعيل 17167821103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06395Aايت باحو فضيلة 11163H
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