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الـــرباط85030P18م.الحسن المراكشي4الصخيرات تمارةم/م. المنظر الجميلالمصطفى البركي 70,00نعم3541811 16/09/1989

الـــرباط85020P24م.المام الغزالي3تاوناتم.م البراطلةمحمد اليعكوبي 69,00ل7075261 16/09/1992

ســـل87405P12م. سيبويه13خنيفرةم م تعبيـــــتمحمد بنعودة 74,00ل6240621 19/09/1977

ســـل87405P01م. محمد الشريف امزيان17فيجيجم.م الجبوبعماري عبد المالك 67,00ل1150722 14/11/1979

ســـل87402P06م. احمد بوكماخ8سيدي قاسمم م ابن الروميمحمد بوبكر 67,00نعم3359702 16/09/1988

ســـل87000P68م  الفقيه بريطل9الخميساتم م راس الحامةإفرين الحسين 67,00نعم3791595 17/09/1990

ســـل87115P17م. عثمان بن عفان16تازةم.م وادي الجمعةبولعلى محمد 67,00نعم3923478 05/10/1990

ســـل87000P26م.العلمة المدني  الصفار10العرائشم م صلح الدين اليوبينزهة القنت 67,00نعم8868461 16/09/1987

ســـل87115P03م. احمد معنينو12الخميساتم.م اولد زيدالطاوسي المهدي 66,00نعم3778717 17/09/1990

ســـل87405P04م. رقية بنت الرسول14وزانم.م لغويبةقاسم سنوني 66,00ل6139356 16/09/1977

ســـل87000P57م. حسـان بن تابث11ازيللم م بارنات محمد بنفدان 64,00نعم76918710 16/09/1991

ســـل87406P03م/م سيدي الشافي18تاوناتم م السمونيينمحمد عبده     حنشي 61,00ل1485164 16/09/1981

ســـل87405P13م. سيدي احميدة15الخميساتم م الملالمؤدن عبدالرحمان 61,00نعم3588271 17/09/1990

ســـل87408P02م. البراهمة 243ســـلم.م النصريونس اوسفاج 61,00نعم37871810 17/09/1990

ســـل87408P01م. البراهمة 222الخميسات م.م لعوينة لحميرةبنمنصور بوكيل 61,00ل6398913 16/09/1976

ســـل87407P05م. زردال19العرائشم.م عــلل الفاسيادريس النباتي 58,00ل1394587 16/09/1981

ســـل87408P03م.م الحنشة عامر23الحسيمةم م اولد احمدلحسن لفريخ 58,00ل1745496 21/09/1983
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ســـل87408P04م/م دو سليم21برشيدم.م ولد التهاميالعربي درويش 58,00ل6129591 16/09/1974

ســـل87407P06م. عين بركة20الخميساتم م السلمعبد السلم ابن الحاج 58,00ل6897947 22/10/1978

الصخيرات تمارة89000P36م. محمد الكغاط28شفشاونم. لل فاطمةنادية جبران 69,00نعم3359711 16/09/1988

الصخيرات تمارة89000P12م. بدر29الفقيه بن صالحم.م العين الزرقاءالبشير عمنوس 69,00نعم3838871 16/09/1990

الصخيرات تمارة89115P09م. الوحدة32ازيللم.م زالكنالتويمي المعطي 64,00نعم3556541 16/09/1989

الصخيرات تمارة89000P26م.انس ابن مالك730الخميساتم.م تغديوينفاروقي عبدال 64,00نعم3794815 17/09/1990

الصخيرات تمارة89105P12م. التضامن31تيزنيتم.م الجيل الجديدمحمد لهنيدة 64,00نعم7254493 16/09/1992

الصخيرات تمارة89117P13م. الصنوبر30الخميساتم م ابن رشدباميدا علي 61,00ل1394443 16/09/1981

الصخيرات تمارة89111P04م/م. المنظر الجميل745تارودانتم.م الكينديزاكي عبد الحق 61,00ل1739261 16/09/1982

الخميسات37000P19م. الخنساء37الخميساتم/م برجلينبوفالة محمد 64,00ل6638211 16/09/1979

الخميسات37000P17م. مريم العدراء33تينغيرم م تاغياامبارك ابوسعيد 61,00ل6400092 16/09/1978

الخميسات37000P05م.القاضي عياض34الخميساتم م الدارسةالضعيف محمد 61,00نعم6986241 28/10/1978

الخميسات37107P05م/م برجلين784ورززاتم م اجلموسالحسن الداموح 61,00نعم7628535 16/09/1991

الخميسات37109P03م. البحترى36تينغيرم.م تيويتعبد الحميد أبالي 58,00ل2703331 16/09/1985

الخميسات37705P03م م راس الحامة833الخميساتم.م ايت بومكسيمحمد اقجيج 58,00نعم3782641 17/09/1990

الخميسات37111P01م م عبد الرحمان الداخل791شفشاونم.م تلفراطمحمد عبد الدايم 55,00ل2052962 21/09/1983

الخميسات37721P05م م الدارسة839الخميساتم م عبد الرحمان الداخلبكيز محمد 55,00نعم2153577 23/09/1983
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الخميسات37109P06م م آيت مالك788الخميساتم م الرشيديةهريتان حدو 55,00ل6713574 10/10/1977

الخميسات37111P02م.م ايت فزاز792دريوشم.م ايجطيعبدالله شبا 50,00ل2049091 21/09/1983

الخميسات37517P05 م.م لعوينة لحميرة821تارودانتم.م ابن بطوطةمحمد بونور 50,00ل24054510 17/09/1984

الخميسات37317P05م.م ايت بومكسي807الخميساتم م ابي الحسن المراكشيهوري الحسين 48,00ل2064727 21/09/1983

الخميسات37509P02م م السلم813خنيفرةم.م أغبالو نتـغريينالحسين عمري 45,00ل15390710 16/09/1982

الخميسات37109P05م م الرشيدية785شفشاونم.م بني بشارمحمد بوزرواط 45,00ل1746928 21/09/1983

الخميسات37705P01م م المل835شفشاونم.م الحسن الوزانالحسن الكرابزا 45,00نعم35647610 16/09/1989
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الفداء درب السلطان82000P21م .القريعة المختلطة44سيدي قاسمم.م محمد بن عبد الجميلة وردي 67,00نعم3785973 17/09/1990

الفداء درب السلطان82000P14م. بوجدور43سطاتم.م اولد سليمانأمينة واحي 67,00نعم3830871 17/09/1990

الفداء درب السلطان82010P09م مولي اسماعيل المختلطة45تيزنيتم.م الحسين بن بيروك بن عبلغيثة اشكاكة 61,00نعم3579728 16/09/1989

الفداء درب السلطان82010P11م. المزرعة بنات878النواصرم. اولد الشيخمحمد فرتوت 53,00نعم3836691 17/09/1990

عين السبع الحي المحمدي77020P16م. عبد المجيد بن جلون50مديونةم/م. انوالمحمد المغراوي 68,00نعم3028931 16/09/1987

عين السبع الحي المحمدي77010P16م.المام مسلم49الحوزم.م سيدي احمد التوميمحمد  بن با 67,00نعم30312010 16/09/1987

عين الشق75000P23م. النرجيس55مديونة م م الصبايحسعيد عكبي 58,00نعم3785966 17/09/1990

عين الشق75111P14م. الحديويين54سطاتم.م الناصريةمجدول المصطفى 55,00ل1508221 16/09/1981

سيدي البرنوصي76122P04م. وادي الذهب63قلعة السراغنةم.م القصوركريم بوعزة 64,00ل1536447 16/09/1982

سيدي البرنوصي77040P15م. النصر64خنيفرةم.م آيت خوياعبد ال الخنفري 64,00نعم3512165 16/09/1989

سيدي البرنوصي76123P07م. حي المل59تارودانتم.م سيدى وعزيززهراء حموش 64,00نعم3557665 16/09/1989

سيدي البرنوصي77040P30م. النهضة61المحمديةم م ام الراياتالمصطفى اشرقي 64,00نعم6910264 14/10/1978

سيدي البرنوصي77040P07م. وادي المخازن62سطاتم أبو هريرةالمصطفى ابوزيدان 60,00نعم3378061 16/09/1988

سيدي البرنوصي76015P07م.طارق بن زياد60المحمديةم.مدرسة سهام 2محمد لحرش 60,00نعم7699101 19/09/1991

سيدي البرنوصي77040P06م. موسى بن نصير933الحوزم.م.امليلسعيد  منتصير 50,00ل2396716 17/09/1984

سيدي البرنوصي76015P05م.البصيري البتدائية924بن مسيكم. ابن العميدسعيــد عزيــز 45,00ل6897543 16/09/1980

سيدي البرنوصي76015P04م.يعقوب المنصور923المحمديةم.اولد حميمون 2عناق المعطي 43,00نعم3566073 16/09/1989
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بن مسيك79020P03م.يوسف ابن تاشفين100سطاتم.م أولد سليمان امزابالمختار بوهلل 66,00ل1748712 21/09/1983

بن مسيك79121P02م. ابن العميد947خنيفرةم.م اسروالكبير محمودي 64,00ل1294909 16/09/1980

المحمدية83050P17م.لل اسماء71تيزنيتم.م السنابلمحمد الهلل 67,00ل1502321 16/09/1981

المحمدية83006P01م.م واكو72ازيللم م اشكولمحمد رقراق 61,00نعم3778361 16/09/1990

المحمدية09311P02م م ام الرايات968شفشاونم.م بني نباتالهب عدي 58,00ل1729755 10/09/1982

المحمدية76105P10م.مدرسة سهام 9722بوجدورم. النورادريس  مروان 55,00ل1532917 16/09/1981

المحمدية83050P28م.اولد حميمون 9622شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتالمصطفى  لطفي 45,00ل2881899 16/09/1986

مديونة79205P02م. لهللت 821برشيدم.م قصبة بن امشيشعبدالهادي لهلل 58,00نعم3776071 17/09/1990

مديونة79203P03م. محمد مزيان بلفقيه78وادي الدهبم.الشهداءنور الدين لمطاهري 56,00نعم3800801 17/09/1990

مديونة76125P02م/م. انوال987برشيدم.م حمرودةادريس زروال 55,00ل2047461 21/09/1983

مديونة79205P03م. الحمادات81الصويرةم.م سيدي غانممحمد زيدان 55,00ل2059232 21/09/1983

مديونة79203P04م. محمد البارودي77الصويرةم/م المام مسلمابراهيم العيار 55,00ل2390609 17/09/1984

مديونة79205P01م.لبقاقشة83الصويرةم/م ايت عديسعيد المستري 55,00ل2391312 17/09/1984

مديونة79203P05م. محمد الوديع76الحسيمةم.م تزروتميمون حاجي 50,00ل1302275 07/11/1979

مديونة79117P04 م م الصبايح989النواصرم. اولد القاضيالباجي  سعيد 44,00ل7440743 16/09/1993

الحي الحسني75116P07م. السلم87النواصرم. الرحمةمحمد عبد الغفور 61,00ل6589343 16/09/1978

الحي الحسني75010P03م  ابن حمديس بنين88النواصرم.م الضرابنةرشيد  تكموس 58,00نعم3549021 16/09/1989
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النواصر75115P30م. سعيد المانوزي92سيدي إيفنيم.م النجاحعبد العزيز كروم 64,00ل2373641 17/09/1984

النواصر75115P31م. محمد الوديع93قلعة السراغنةم م اولد سعيدعبد الرحيم مفكي 64,00نعم3913219 17/09/1990

النواصر75120P01م. حسن صفي الدين95النواصرم.  السكومحسن فرحون 55,00ل1100997 14/11/1978

النواصر75115P32م. محمد البرودي94شفشاونم.م  11 ينايرعبدالرحيم العامري 55,00ل2406264 17/09/1984

النواصر75111P16م. اولد القاضي1023النواصرم.عين القديدالزهيري  نور الدين 54,00ل3380184 22/09/1988

النواصر75111P09م.م الضرابنة1019النواصرم. البكيريينالمصطفى  ساميح 53,00ل3558153 16/09/1989

النواصر75115P15م. الرحمة1033تطوانم/م تزروتموسى موحتام 50,00ل14912810 23/09/1981

النواصر75115P12م.عين القديد1036الصويرةم.م امكرادكمال ناصر الدين 50,00ل1733027 16/09/1982

النواصر75115P21م. المواطنة1030ميدلتم.م لوكاغشراف عماري 45,00ل2057996 21/09/1983

النواصر75115P19م.  السكوم1031تارودانتم.م المنظر الجميلجمال الدين فرطميس 45,00ل2064309 21/09/1983

النواصر75115P20م. البكيريين1027تارودانتم.م البوصيريابراهيم سعد 45,00ل2407768 17/09/1984

النواصر75115P23م.م الحروش1028شيشاوةم.م إشمرارنعبد العزيز الزين 45,00ل6705544 17/09/1979

النواصر75111P11م. اولد الشيخ1026سطاتم.م النخيلةمحمد جراتي 36,00نعم7256001 16/09/1992

م.رشــــيد س. عثمــان79030P16م.لل حسناء99سيدي البرنوصيم.البصيري البتدائيةطوجى محمد 51,00ل6127112 16/09/1976
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القنيطرة35409P05م. اولد انصر107القنيطرةم م الحسن البصرىمحمد فريمو 62,00ل6710391 22/10/1977

القنيطرة35407P03م/م العفايفة103القنيطرةم.م مكنساتعلي العمري 61,00ل1751261 17/09/1984

القنيطرة35409P06م. النخيل106القنيطرةم م سيدي عيسى خشانعبد اللطيف سبع 61,00ل6400692 16/09/1978

القنيطرة35410P01م/م ازهانة108سيدي سليمانم.م الزعابلةبهيجة غفودة 61,00نعم7691883 16/09/1991

القنيطرة35900P06م. الليمون1087القنيطرةم.م اولد عبدالادريس الحبيب 55,00ل6648803 16/09/1979

القنيطرة35913P03م م تعاونية النصر1121الرحامنةم م دار الواسطيمحمد  النجار 50,00ل2049552 21/09/1983

القنيطرة35911P05م.م تدانة  اولد رافع109تازةم.م  تيناستبوشتى بن الطالب 50,00نعم6723897 12/10/1977

القنيطرة35921P01م م سيدي عيسى خشان1115القنيطرةم/م دار الحراقابراهيم شريحا 48,00ل2048962 21/09/1983

القنيطرة35205P04م م الحسن البصرى1128القنيطرةم م اولد زيارحسن الرعيدي 47,00ل1637672 16/09/1982

القنيطرة35919P09م/م اولد عياد110وزانم.م ابن منظوراعشي الناصري 45,00ل1402866 16/09/1981

القنيطرة35408P02م/م المعاشات105إيفرنم.م سنوالمبارك عل 45,00ل2067344 21/09/1983

القنيطرة35408P04م/م الفلح104القنيطرةم م اكتامةمحمد بلموغرب 45,00نعم3162594 16/09/1988

سيدي سليمان35213P03م. المام الغزالى117سيدي قاسمم م الحرارثةالمكي الدحاني 61,00نعم23896810 17/09/1984

سيدي سليمان35414P01م.م احجاوة1139سيدي قاسمم/م اولد التازيالمصطفى قشار 58,00ل2066021 16/09/1983

سيدي سليمان35809P06م. الخنساء119طنجة أصيـلةم المام مالكحميد بن الشيهب 57,00نعم3543573 16/09/1989

سيدي سليمان35213P01م.الشهيد بلقصيص116سيدي سليمانم.م احجاوةمحمد اسكاك 56,00ل6906291 16/09/1980

سيدي سليمان35813P07م. الصيابرة120وزانمدرسة المسيرةعبد الحق بوزايدة 52,00نعم3031131 16/09/1987
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجازة م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

الغـرب - شراردة - بني حسن03

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

سيدي سليمان35811P05م/م عبد الكريم الخطابي118القنيطرةم.م الزاويةحسن كروم 50,00ل1493434 16/09/1981

سيدي سليمان35417P01م.م الزعابلة1142القنيطرةم. الليمونعز الدين القاسمي 48,00ل1744449 21/09/1983

سيدي قاسم60010P10م.القدس124سيدي قاسمم.م عاشر رمضانحليمة سويد أحمد 67,00نعم3542871 16/09/1989

سيدي قاسم60010P04م.عمـــار بن يــــاسر125سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفسمير بنطاهر 67,00نعم3543251 16/09/1989

سيدي قاسم60709P02م.م الخليل132سيدي قاسمم م اولد سلطانعبد الرحيم حمينة 61,00ل1636041 16/09/1982

سيدي قاسم60705P05م.م عاشر رمضان1214سيدي قاسمم م ابن عاشرعبد الواحد آيت أوطاهرة 61,00نعم3510372 16/09/1989

سيدي قاسم60709P04م.م ادريس الول131سيدي قاسمم م ابن بطوطةأحمد البخاري 61,00ل5846723 23/10/1972

سيدي قاسم60709P01م م عثمان بن عفان133سيدي قاسمم.م ابو القاسم الشابيمحمد المسعودي 61,00ل6973702 16/09/1980

سيدي قاسم60105P08م.م. التعاونية المسعودية1167شفشاونم.م تلنداودالمصطفى مزوري 58,00ل6936092 26/10/1978

سيدي قاسم60709P05م.م عبد الرحمان بن عوف1205سيدي قاسمم.م الصفصـــــافجمال الدين أشوخي 55,00ل1642784 16/09/1982

سيدي قاسم60709P06م م ابن عاشر1207سيدي قاسمم م الموحدينكندوز حدو 53,00ل6728041 16/09/1979

سيدي قاسم60307P11م/م امغيطن اولد سليمان129سيدي قاسمم م المغرب العربىعبد الرحيم كيطنة 50,00ل16359110 16/09/1982

سيدي قاسم60307P10م.م العهد الجديد128شفشاونم.م محمد البركةالراضي عمارتي 50,00ل2062189 21/09/1983

سيدي قاسم60305P06م م الحرارثة1200وزانم.م تملةأحمد الريطب 50,00ل2383741 16/09/1984

سيدي قاسم60115P06م.م ابو الحسن المريني1190وزانم م محليلعبد السلم مرخي 50,00ل6983113 16/09/1980

سيدي قاسم60307P12م/م التغاري130سيدي قاسمم م البيرونىالبشير بودراع 48,00ل1640361 25/09/1982

سيدي قاسم60305P04م م اولد سلطان1199بولمانم.م السخونةعبد الحق العيساوي 48,00ل1729683 16/09/1982
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المؤسسة الصلية
منصب
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نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

سيدي قاسم60115P11م/م اولد التازي1185وزانم م محمد عبدهعبد العزيز ابن الزين 45,00ل1509858 16/09/1981

سيدي قاسم60307P04م م الموحدين1204الحسيمةم م تماسنـــت 1حميد شكراني 45,00نعم2394151 17/09/1984

سيدي قاسم60707P02م م ابن بطوطة1209الحسيمةم/م كلتادريس بنحمو 45,00ل2701387 16/09/1985

سيدي قاسم60309P02م م ابن الرومي1195العرائشم.م عين منصورعبد اللطيف بنمرزوق 45,00نعم3542248 16/09/1989

سيدي قاسم60705P04م.م ابو القاسم الشابي1213وزانم.م اللوكوسالرشيد الهادف 45,00ل6948541 16/09/1980
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لسنة 2011

مكناس50601P01م. سلمان الفارسي137مكناسم م مجاطابركي محمد 75,00نعم3030351 16/09/1987

مكناس50000P53م. حليمة السعدية138الخميساتم.م ايت فزازبوحنيك فاطمة 70,00نعم8872811 16/09/1987

مكناس50000P43م. ابي القاسم الشابي139مكناسم.م حاجةبن بوعزة محمد 69,00نعم3548991 16/09/1989

مكناس47513P05م م مجاط1274سيدي قاسمم م الفنيةعلل الوردي 67,00نعم31588210 02/09/2002

مكناس50000P01م. ابن عاشر143الحاجبم.م الصحراءمحسن  الكرمين 67,00نعم3573702 16/09/1989

مكناس47525P05م وادي الجديدة142جرسيفم.م امصونمحمد صدوق 67,00نعم3915295 17/09/1990

مكناس47517P08م.11يناير140سيدي قاسمم.م ابن جنيعبد الكريم الخمار 64,00نعم3566583 16/09/1989

مكناس50505P07م.م حاجة1278إيفرنم.م المغاساكرام محمد 64,00نعم3838147 16/09/1990

مكناس47523P01م م بنى عمار141تازةم.م باب جنانعبدالعزيز بزوتي 58,00نعم3916686 17/09/1990

الحاجب52300P03م.زهير ابن ابي سلمى147الحاجبم م تينيزةمحمد  مرواني 67,00نعم3029241 16/09/1987

الحاجب52300P06م.الياسمين148بولمانم م ايت عثمانمحمد كاسم 67,00نعم3341545 16/09/1988

الحاجب52305P08م. علل بن عبد ال150ميدلتم.م بوتخوبايمحمد مرادي 67,00نعم3778237 17/09/1990

الحاجب52408P01م. الجماعاتية ايت حرز ال151تازةم.م تزي وسلينورالدين ضوير 64,00نعم3855436 16/09/1990

الحاجب52416P01م/م العيساوية154تينغيرم.م أغرام أمزدارالعلوي مولي ادريس 61,00ل2038267 21/09/1983

الحاجب52315P07م م تينيزة1310امضيق الفنيدقم.م العليينعل  حجلة 61,00ل24042010 17/09/1984

الحاجب52412P01م. الجماعاتية تامشاشاط152كلميمم م التللعبد العزيز سعيدي 61,00نعم3156147 16/09/1987

الحاجب52415P01م. الجماعاتية جحجوح153تارودانتم.م تزيوكتحبيب سلكان 61,00نعم3387383 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
منصب
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جهة التعيين : 
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لسنة 2011

الحاجب52315P03م.م.الدار البيضاء149الخميساتم م آيت مالكولدعبيد فوزي 61,00ل6640063 25/09/1979

الحاجب52313P06م.م الصحراء1303الحاجبم/م سيدي عيسىنور الدين الفشان 61,00ل6650135 17/09/1979

الحاجب52313P07م/م سيدي عيسى1301العرائش م.م المكزليينعبد القادر ديدوح 58,00ل1409156 16/09/1981

الحاجب52305P03م.م ايت يعزم1321تينغيرم.م تامتتوشتيوسف الزهير 58,00ل1723455 16/09/1982

ميدلت21800P04م. 20 غشت161ميدلتم.م زايد احمادبوشعان أحمد 70,00نعم6397611 16/09/1978

ميدلت21805P03م م ايت خجمان166ميدلتم.م التفاحةمحمد زيزي 67,00نعم3788481 17/09/1990

ميدلت39500P07م المام الغزالي159ميدلتم.م كرواننحاس زيد 66,00ل1530141 16/09/1981

ميدلت39500P13م. عثمان اوموسى158ميدلتم القصـر الكبيرحراشي حبيبي 64,00نعم5737051 01/10/1973

ميدلت39500P01م  موسى بن نصير160ميدلتم.م ميبلدنمعداد ادريس 61,00نعم3780181 17/09/1990

ميدلت39511P02م.م كروان1335ميدلتم م بودراعخرضي الحسين 58,00ل1412611 16/09/1981

ميدلت21805P01م.م زايد احماد1351ميدلتم.م 30 يوليوزالنافعي الصديق 58,00ل6637991 17/09/1979

ميدلت39515P02م القصـر الكبير1328ميدلتم.م بوكمةموحى ايت عبد النبي 58,00ل6898571 16/09/1980

ميدلت21811P04م.م التفاحة1359ميدلتم.م موحى اوحمو الزيانيكابشي محمد 55,00ل6982553 16/09/1980

ميدلت39517P02م. موحى امحزون بن احماد163ميدلتم.م اكرســيــفبلعابد مولي عبد ال 53,00ل6593531 16/09/1979

ميدلت39511P01م.م اسليم162خنيفرةم.م تكمنتعبد الرحمان اكن 53,00ل6779191 17/10/1977

ميدلت39517P09م.م تاركوت167خنيفرةم.م الموسعيد حافيظي 45,00نعم2326321 16/09/1987

ميدلت39515P05م.م ميبلدن1364خنيفرةم.م ابضغيغم. المهدي عثماني 44,00ل1724331 16/09/1982
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المؤسسة الصلية
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جهة التعيين : 
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لسنة 2011

ميدلت39521P08م.م تملحت165ميدلتم.م اكديـــمالعابد مصطفى 39,00ل1492183 16/09/1981

ميدلت39515P06م.م بوكمة1365ميدلتم م ايت او فلاعيوني محمد 37,00ل2401641 17/09/1984

الرشيدية21200P07م. معركة تيغمرت173تينغيرم.م تقشةالحسين ولدسين 67,00نعم3566845 16/09/1989

الرشيدية21317P08م. عين العاطي 1711الرشيديةم.م سيدي لحسن سجلماسيموحى دراري 64,00ل6399511 16/09/1978

الرشيدية21305P05م.م عبدالكريم الخطابي177الرشيديةم/م تحسنونتم الحسن حميدي علوي 64,00نعم6655822 17/09/1979

الرشيدية21213P03م. سيدي محمد بن عبد ال174الرشيديةم م معاويةمحمد الداودي 61,00ل2082061 21/09/1983

الرشيدية21521P16م/م البور178الرشيديةم.م السعدييينبامو السعيد 58,00ل1534321 16/09/1982

الرشيدية21200P01م.انس بن مالك172الرشيديةم م كيغلنعبد الغني منصوري 58,00نعم2402171 17/09/1984

الرشيدية21511P01مجموعة مدارس امغى1426الرشيديةم/م معركة انوالبوطهير الطاهر 56,00ل6137841 19/09/1977

الرشيدية21213P05م. الترميذي175ورززاتم.م اغيل نينبيانمحمد كرومي 55,00ل1536222 16/09/1982

الرشيدية21905P09م/م تحسنونت1396الرشيديةم م تازكارتعبد العزيز مديوبي 55,00ل2402242 17/09/1984

الرشيدية21911P05م م كيغلن1401تينغيرم م بوكافرمحمد كلوة 53,00ل2065292 20/09/1983

الرشيدية21915P04م/م حاسي البيض176تينغيرم.م خينكعبد السلم كويس 50,00ل2401279 17/09/1984

الرشيدية21500P04م/م معركة انوال1381الرشيديةمجموعة مدارس امغىقاسمي عبد ال 50,00نعم3910011 17/09/1990

الرشيدية21311P05م م تازكارت1414طاطام م  تزكىمحمد اسماعيلي 50,00نعم7766422 16/09/1991

الرشيدية21515P04م.م سيدي لحسن سجلماسي1422الرشيديةم.م المقاومةلخباب محمد 48,00نعم1308231 08/01/1980

الرشيدية21515P01م.م السعدييين1423تينغيرم م البيهقيابا سيدي الشادلي 45,00نعم3565006 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
منصب
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جهة التعيين : 
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لسنة 2011

الرشيدية21515P03م.م تمزكيت179تينغيرم/م أكديم نخرطانبن زيان اعبيد 45,00نعم35732410 16/09/1989

إيفرن33100P12م. الرتاحة182إيفرنم م ابن صميمعبد الواحد الحفظاوي 67,00نعم3156651 16/09/1987

إيفرن33105P01م م ابن صميم1443إيفرنم.م بوشهدةلحسن الداودي 61,00نعم7079161 16/09/1992

إيفرن33103P11م.م المغاس1453الفحص انجرةم.م المخالدحسن بنبراهيم 58,00ل6899175 16/09/1980

إيفرن33107P01م. خالد بن الوليد183إيفرنم.م اكدال الجماعاتيةعبد العزيز قطني 55,00ل1102311 16/09/1980

خنيفرة39603P01م. تاحجاويت187خنيفرةم.م تيقليتموحى البهجاوي 67,00نعم3487941 16/09/1989

خنيفرة39311P08م م تعبيـــــت1509خنيفرةم م واومانةيقوتي المصطفى 61,00نعم3922891 17/09/1990

خنيفرة39615P01م/م ا لصابرة190تينغيرم م بونحاسوردي حسن 58,00نعم2404121 17/09/1984

خنيفرة39115P05م.الوحدة1478خنيفرةم ايت اسحاقالحسين ورغي 57,00نعم3029181 16/09/1987

خنيفرة39620P01م/م بوخللة191خنيفرةم.الوحدةلحسن الخودي 51,00ل6909422 16/09/1980

خنيفرة39115P04م.م مولي يعقوب189تارودانتم.م تنفاشتمحمد حافظ 50,00ل1726303 16/09/1982

خنيفرة39311P18م.م اسرو1505خنيفرةم.م تيمضغاصحمو منسكي 50,00ل6919781 10/10/1978

خنيفرة39311P10م.م تلحيانـت1506خنيفرةم.م تشفشاقتم عبدالعزيز المدني 50,00ل6976728 16/09/1980

خنيفرة39105P02م ايت اسحاق1467خنيفرةم.م بواللفتمحمد عزاوي 49,00ل6397391 16/09/1978

خنيفرة39622P01م/م فلت192ازيللم.م أهل الواديزاهر ابراهيم 48,00ل2386754 17/09/1984

خنيفرة39105P03م م واومانة1465ازيللم.م روكلتبلقاسم واحيد 45,00ل1720831 17/09/1982

خنيفرة39105P08م.م المو1463خنيفرةاشنينريسي محمد 45,00ل2066231 21/09/1983

13



المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجازة م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

مكناس - تافيللت04

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

خنيفرة39309P15م.م تيقليت1522خنيفرةم.م اوراشالمصطفى نافير 45,00نعم3542183 16/09/1989

خنيفرة39115P03م.م تيمضغاص1477تارودانتم/م توبقالعبد الصمد شوقي 45,00نعم7653896 16/09/1991
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لسنة 2011

فاس27000P04م القاضى عياض199صفروم م اولد مكودولحسن شويطر 76,00نعم1500731 27/10/1977

فاس27000P51م. العهد الجديد197صفروم م ازكانعبد الرحيم لكسير 73,00نعم2036371 21/09/1983

فاس27000P35م. البكري198تاوناتم.م القليععبدالعزيز السنون 70,00ل1292931 16/09/1980

فاس26000P24م بنسودة 2044سيدي قاسمم.م ابو الحسن المرينيمحمد رحموني 69,00نعم3542514 16/09/1989

فاس26000P37م.المام الغزالي 2051الفحص انجرةم.م مليشرشيد الشحيمي 67,00نعم3549225 16/09/1989

فاس24000P32م. الجولن202تاوناتم م الميزابعزيز شرادي 67,00نعم3775053 17/09/1990

فاس24000P13م المام البخاري203تاوناتم م الغوازيعلي علوي مراني 67,00نعم3831106 17/09/1990

فاس27000P25م فاس الجديد المختلطة196تاوناتم م الكعدةمحمد الميلودي 67,00ل6590353 17/09/1979

فاس24000P39م.ابن النفيس201بولمانم.م تغزوتعبد المالك المعطاوي 67,00نعم70695010 16/09/1992

فاس24131P03م. المام الشافعي200وزانم.م للمريمعبد الحق القصري 66,00ل6590348 16/09/1979

مولي يعقوب26113P16م. الجاحظ209تاوناتم.م.فج النادرعبدالعزيز صوصي علوي 67,00نعم3830798 17/09/1990

مولي يعقوب26113P15م. خالد بن الوليد210تاوناتم.م اولد سلطانبن يخلف الخلفي 67,00نعم3921802 17/09/1990

صفرو28010P03م. المغرب العربي215الفحص انجرةم.م تغرمتعبد الغني الطويل 67,00ل1407668 16/09/1981

صفرو28010P13م. حب الملوك214بولمانم م ايت حمزةاشنيكري المصطفى 67,00نعم3490106 16/09/1989

صفرو28111P02م م ايت علي وبوبكر1646تاوناتم م اوطا بوعبــــانمحمد نجيب الجناتي 64,00ل3921778 17/09/1990

صفرو28325P08م. الخنساء216صفروم.م تافجيغتجواد مبتسم 64,00نعم3973471 05/10/1990

صفرو28323P01م م  تازوطــــــة217الحسيمة م.م تشايفعزيز بن كانس 58,00نعم3571312 16/09/1989
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نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

صفرو28323P03م م ازكان1628العرائشم.م 11 ينايرعبد الرحيم ميمي 58,00ل6711313 17/09/1979

صفرو28319P05م م  زاوية بوكريــــن218صفروم.م وادي البشنةمحمد أرعباب 58,00ل6893571 16/09/1980

صفرو28321P01م م اولد مكودو1635الحسيمةم.م اغزار عيسىالعاجل بوكرين 55,00نعم1752071 21/09/1983

صفرو28317P03م.م وادي البشنة1638تازةم.م تانكرارمتبومكراط  عبد الرحمان 50,00ل2412083 17/09/1984

صفرو28327P01م.م تافجيغت1637بولمانم م سيدي علي ابن يحيىالنجار محمد 48,00ل2378165 17/09/1984

بولمان13307P13م. النور223بولمانم.م  تانديت 1فتيحة عبد الوهاب 64,00نعم7749452 16/09/1991

بولمان13509P11م/م اولد عبو225بولمانم م  تسيوانتبوزكري لمغاري 58,00ل2059853 21/09/1983

بولمان13115P04م.بولمان المركزية222تازةم.م كلدمانايت عكي محمد 45,00ل2037822 21/09/1983

بولمان13115P08م.م تغزوت1663الحسيمةم.م بني احمدحاضر عبدالرحمان 45,00ل2373962 17/09/1984

بولمان13115P01م م ايت حمزة1660الحسيمةم.م ايت القاضيرشيد بلقاسم 45,00ل2378126 17/09/1984
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شفشاون15000P02م. لل فاطمة1696شفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتيعبد اللطيف الحسناو 67,00نعم3380141 16/09/1988

شفشاون15309P06م/م اقوباع237شفشاونم.م غرانقاضيفؤاد رضى ال 59,00نعم3578044 16/09/1989

شفشاون15315P05م/م . قلعة تنقوب243سيدي البرنوصيم.يعقوب المنصوربنسمكي فاطمة 56,00نعم8825717 16/09/1987

شفشاون15309P03م.م غرانقاضي1741تيزنيتم.م الهدىعدنان دواح 45,00ل1489532 16/09/1981

شفشاون15315P03م.م المام مالك1739شفشاونم.م سيد أحمد الشريفمصطفى الرحموني 45,00ل2165459 16/09/1985

شفشاون15505P01م م   علي بن ميمون240شفشاونم.م بني هليلمحمد ليلى 45,00نعم7079841 16/09/1992

شفشاون15311P06م.م احمد العالم242شفشاونم.م احمد الشرقاويخالد الغزواني 45,00نعم7492854 16/09/1993

وزان60000P11مدرسة المسيرة1766وزانم م وادي المخازنعبد السلم حماني 61,00ل1503902 16/09/1981

وزان60511P03م م المصامدة245سيدي قاسمم.م. التعاونية المسعوديةحميد بابور 61,00ل6904761 16/09/1980

وزان60517P04 م. سيدي رضوان246شفشاونم.م المام مالكمحمد عين دردارة 58,00ل1746511 21/09/1983

وزان15705P10م.م لغويبة1785شفشاونم م موسى بن نصيرالهاشميى فلير 55,00ل6588164 17/09/1979

وزان15709P02م.م هرارة1788وزانم.م مولي اسماعيلأحمد الطراف 50,00نعم2404311 17/09/1984

العرائش44305P02م م صلح الدين اليوبي1835العرائشم.م الموارع الرملغنام السعيد 66,00نعم3857661 17/09/1990

العرائش44010P09م ابن خلــدون255العرائشم/م موسى بن نصيرالكعص محمد 64,00نعم1725932 16/09/1982

العرائش44010P17م.محمدالحياني254العرائشم.م دار الوزاريمصطفى اقديدر 64,00نعم3917512 17/09/1990

العرائش44010P01مدرسة التوحيـد)مختلطة(252العرائشم.م اولد علي مدنهالمزابي خالد 62,00ل1400652 16/09/1981

العرائش44305P12م.م الموارع الرمل1833العرائش م.م لبناندةزواد الجيللي 61,00ل1401144 16/09/1981
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العرائش44000P26م. الغديرة256العرائشم.م امزورةالنويشي عبد الحميد 61,00ل1508401 16/09/1981

العرائش44010P05م عبد القادر السدراوي253العرائشم.م الشليحاتعبد ال امباركي 61,00ل1737223 20/11/1979

العرائش44305P14م/م الفرحيين257الحاجبم.م ايت يعزممحمد بن زايدي 59,00ل1265932 16/09/1980

العرائش44525P01م.م عــلل الفاسي1876العرائشم.م تازمارتمارسو احمد 58,00ل1506922 16/09/1981

العرائش44321P06م. اولد جميل259شفشاونم.م أبي العلء المعريعبدال المرابط 58,00ل2057737 21/09/1983

العرائش44321P01م.م وادي المخازن261شفشاونم م صلح الدين اليوبيمحمد الغبالي 55,00ل1501434 16/09/1981

العرائش44505P03م.م تازمارت1859طنجة أصيـلةم.م  اولد الرياحيعبد الحميد بوديبنت 55,00ل1723997 16/09/1982

العرائش44321P07م/م الهيايطة260العرائشم.م عنصر بن عبد الالزهري حسن 55,00ل1736693 16/09/1982

العرائش44315P09م/م الخيايطة258العرائشم.م القرطبيعليوي محمد 50,00نعم3177652 16/09/1988

العرائش44305P04م.م ابن بطوطة1831العرائشم.م الطواجنةالصروخ احمد 50,00نعم3511582 16/09/1989

العرائش44315P07 م.م لبناندة1851العرائش م.م الصفعلي حلوي 45,00ل2045262 21/09/1983

العرائش44315P03م.م الشليحات1850العرائش م.م سيدي بوصفرةعبد الحميد التيو 45,00نعم2383123 17/09/1984

العرائش44321P05م.م اولد علي مدنه1857العرائش م.م امزواققللي محمد 45,00نعم3565299 16/09/1989

طنجة أصيـلة61309P02م. 20 غشت269طنجة أصيـلةم.م أولد بوعيشةمحمد بزكارة 64,00نعم3790481 17/09/1990

طنجة أصيـلة61010P21م طارق بن زياد267العرائشم.م ابن بطوطةمعشو سي محمد 64,00ل6398697 16/09/1978

طنجة أصيـلة61309P23م. الحجر الصفر268شيشاوةم.م وارمسبلعروسي حبيب 61,00نعم34893910 16/09/1989

طنجة أصيـلة61000P04م المام مالك1912طنجة أصيـلةم.  سيدى اليمنىعبد الكامل الضادي 59,00نعم7663169 16/09/1991
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طنجة أصيـلة61309P22م/م الديموس272وزانم.م الوحدةالشريف بويحيى 58,00ل6947731 23/11/1978

طنجة أصيـلة61109P02م.م البريدية271الحسيمةم م بوغمبوحسن العزوزي 50,00ل2584602 16/09/1985

تطوان71020P08م. إبن خلدون278تطوانم.م ارقادنمحمد الخنوسي 69,00نعم1410391 16/09/1981

تطوان71020P40م. عبد الكريم الخطابي 2772تطوانم م ابن الروميسعيد الزهيري 66,00نعم3346073 16/09/1988

تطوان71801P04م.كدية السبع276شفشاونم.م  يوسف التليديعبد السلم علودان 66,00ل6007662 16/09/1975

تطوان71810P01م/م المورد280الفحص انجرةم/م. بوعبادالحسين الصدقي 55,00نعم1642371 16/09/1982

تطوان71705P04م.م ارقادن1963تطوانم.م  لهرارزةعمر أمزيان 50,00ل1725345 16/09/1982

تطوان71705P01م م ابن الرومي1986تطوانم.م توغناتينمحمد ازويحل 45,00ل2069862 21/09/1983

الفحص انجرة61315P02م.م فدان شابو1994الفحص انجرةم.م عيدادةالحسن أعشاق 58,00ل15059510 16/09/1981

الفحص انجرة61313P05م.م مليش1998طنجة أصيـلةم. 18 نونبرفوزية شهلوي 57,00ل95593110 16/09/1980

الفحص انجرة61507P01م/م. بني حلو290الفحص انجرةم/م دار قشانةمصطفى الغوش 55,00ل6132752 16/09/1976

الفحص انجرة71728P02م.م عيدادة2003شفشاونم م ابن عرضـــــونسعيد اسباعي 50,00ل2066679 21/09/1983

امضيق الفنيدق71107P09م. الفقيه السراج296شفشاونم/م متاعالوافي خرشوش 67,00ل1297191 20/12/1979

امضيق الفنيدق71100P01م. الحاج  سيدي احمد الره299وزانم.م هرارةعبد الكريم التائب 66,00نعم3512383 16/09/1989

امضيق الفنيدق71405P01م. ميكستا298امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادمحمد البقالي 66,00ل6138933 19/09/1977

امضيق الفنيدق71402P01م. ابي بكر الصديق295تطوانم م جبل الحبيبمحمد الخطابي 63,00ل1729644 16/09/1982

امضيق الفنيدق71107P11م. عبد ال الشفشاوني297الفحص انجرةم.م فدان شابوأمينة العلوي 63,00نعم9251582 16/09/1975
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امضيق الفنيدق71401P01م. اغطاس294تاوناتم ادريس الولالطيب الجناتي الدريسي 59,00ل3340103 16/09/1988

امضيق الفنيدق71730P01م.م العليين2021شفشاونم.م اسوكةعبد العالي بن الفا 58,00ل2135703 16/09/1985

امضيق الفنيدق71117P01م.م طارق بن زياد2016تطوانم.م ثلتاء بني يدرعبد الواحد أوعوذا 54,00ل6593891 16/09/1977
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الحسيمة03511P06 م.م تشايف2085الحسيمةم م عين بن عبوع. السلم لكتيوت 64,00ل6776562 17/10/1977

الحسيمة03305P06م م بومنقد2038الحسيمةم.م اسمارالعلىمحمد مغني 45,00نعم3781214 17/09/1990

جرسيف69801P02م. معاذ بن جبل308جرسيفم.م بوراشدبنزينب محمد 61,00نعم3049449 16/09/1991

جرسيف69300P10م انوال310جرسيفم. بدرمحمد العساوي 57,00نعم3162186 16/09/1988

جرسيف69309P09م. بدر2091الحسيمةم م بومنقدالوادي عامر 55,00ل6902044 30/09/1978

جرسيف69309P08م.م امصون2111جرسيفم.م السويهلةبازي لحسن 50,00ل1392804 16/09/1981

جرسيف69801P01م. المسيرة309جرسيفم.م تاسطفاشتجمال عبد اللطيف 45,00ل1307932 12/11/1979

جرسيف69313P01م.م سيدي لفضيل2122الحسيمةم م ايت الطيبالحسن الخلوفي 45,00ل2885875 16/09/1986

تاونات65517P02     م.م بني قرة317صفروم م ايت علي وبوبكرعبد السلم الخمسي 64,00ل6543309 01/11/1976

تاونات65717P01م م  اولد عياد319تاوناتم م عمر بن الخطابمحمد الكنوني 64,00ل7750841 16/09/1991

تاونات65117P01م م الغوازي2150تاوناتم.م الرصمةعبدالناصر الغرباوي 58,00ل6401408 16/09/1978

تاونات65111P08م.م بني مطرف314تاوناتم.م اولد اجموحمحمد بنفارس 55,00ل2040035 21/09/1983

تاونات65725P02م ادريس الول2129تارودانتم.م طارق بن زيادحسن الحنافي 55,00ل2373012 17/09/1984

تاونات65705P09م.م اولد النيف318الحسيمةم.م اسكمنامزيان محمدين 50,00ل2042806 21/09/1983

تاونات65711P03م.م اولد سلطان2214تاوناتم.م الخيايطةأحمد خشاش 50,00ل2065331 21/09/1983

تاونات65305P03م م اولد قرون315تاوناتم.م القاضي عياضمحمد المنصوري 50,00ل6650691 17/09/1979

تاونات65523P09م.م القاضي عياض2190الحسيمةم.م اركيونالحسن الكارح 45,00ل2379118 17/09/1984
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تاونات65723P01م.م البراطلة2205الحسيمةم.م واركمحمد حداش 45,00ل2700936 16/09/1985

تاونات65311P04م.م الزغاريين316شفشاونم.م ابن طفيلعبد الباقي خباز 45,00ل6637707 02/10/1979

تاونات65105P07م.م.فج النادر2131الحسيمةم م امكزنأحمد احتيت 36,00ل6728085 17/09/1979

تازة69000P25م.عباس السعدي323تازةم.م وادي إبـــــــــــــــرومعلل البحر 67,00نعم3837961 17/09/1990

تازة69515P04م.تاهلــــــــــة الجديــــدة324تازةم.م عيـــــــــن فـندلمالك محمد 64,00ل1404441 16/09/1981

تازة69911P04م.م مكناسة الغربية327تازةمجموعة مدارس النفقعبدالسلم النميش 60,00ل6137935 16/09/1977

تازة69905P03م.م    جبلة326تازةم.م تغلستعياد غنجوي 58,00ل1151091 22/10/1979

تازة69515P03م.م عيـــــــــن فـندل2251تازةم.م العنصـيرقرواش عبد ال 55,00ل1509542 16/09/1981

تازة69905P06مجموعة مدارس النفق2275تازة م.م تاستيتبناصر عبدالعزيز 55,00ل2410781 17/09/1984

تازة69913P07م.م الركبة328جرسيفم.م سيدي لفضيلاحجيرة عبد الله 55,00ل2411044 17/09/1984

تازة69711P03م.م باب جنان2261تازةم.م الخروبةيوسف بوفلوس 55,00نعم3029876 16/09/1987

تازة69905P09م.م باب بودير325تازةم.م بنـــــي اكرامــــــــــةمحمد حروش 50,00ل1749143 21/09/1983

تازة69905P02م.م كلدمان2277تازةم.م بني امحمدعبدالسلم النسيب 50,00نعم2169991 16/09/1985

تازة69705P01م.م وادي إبـــــــــــــــروم2258جـــرادةم. إبن سيناء ذكورالجيللي الهميص 48,00نعم1401753 23/09/1981

تازة69715P04م.م بني امحمد2269جرسيفم م احمد الحبيب اليعقوبيمحمد الطرش 45,00ل24129410 17/09/1984

تازة69511P02م.م العنصـير2246الحسيمةم م تبرانتمحمد بزون 45,00ل2585897 16/09/1985

تازة69117P01م.م تزي وسلي2244الحسيمةم.م اسولخيف مصطفى 45,00ل2881801 16/09/1986
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لسنة 2011

تازة69430P01م.م الخروبة2262الحسيمةم.ابوليعبد الرحمن حميداش 39,00ل2584435 16/09/1985
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فيجيج29115P01م م عمر بن الخطاب2324فيجيجم/م. لقبابقشابو محمد 55,00ل2379031 17/09/1984

فيجيج29117P08م. الجديدة334فيجيجم. الذاخلةسال الحسين 51,00ل6728841 12/10/1977

فيجيج29117P01م م ادريس الول2314فيجيجم.م التراريداوقاسو محمد 45,00ل2069352 21/09/1983

فيجيج29305P11م. الشيخ زايد332فيجيجم م عمر بن الخطابرحموني بركة 45,00ل2377592 17/09/1984

فيجيج29111P01م. الذاخلة2308فيجيجم.م  إبن ابى زرععبد المونة حدو 45,00ل6952326 28/10/1978

فيجيج29117P03م م الساقية الحمراء335فيجيجم م ادريس الولاغراي محمد 40,00ل2063061 21/09/1983

دريوش49802P01م. ميدار341دريوشم.م تاغزوتمحمد ايت كرو 50,00نعم2588481 16/09/1985

دريوش49705P04م.م إبن رشـيق342الناضورم.م اولد منصورمحمادي الروبعي 48,00ل6720584 07/10/1977

دريوش49111P01م م دار الكبداني2356تينغيرم م. ايت توخسينتازيغ سيدي الحسين 45,00ل1303428 19/11/1979

دريوش49822P01م/م بني وكيل345دريوشم.م 20 غشتالمصطفى بنحسين 45,00ل1725503 16/09/1982

دريوش49715P03م.م ايجطي2348دريوشم.م ايت عبد المحمد اجعون 45,00نعم3179841 16/09/1988

الناضور49517P09م. حـسـن اليوسي351الناضورم. سيدي عثمانحمادي  الريحاني 67,00ل5911052 16/09/1975

الناضور49321P09م. العمران354الناضورم.م تاوريرت يوستةحياة خروبي 58,00نعم3164831 16/09/1988

الناضور49517P12م. سيدي عثمان2386الناضورم.م قاسم الزهيريمحمد لوكيلي 58,00نعم3780011 17/09/1990

الناضور49000P29م. المطار349الناضورم. سيدي موسىسعيد طلحاوي 57,00نعم3575281 16/09/1989

الناضور49315P02م.القدس353الناضورم. ابوفراس الحمدانيعبدالسلم الخمخامي 56,00نعم6911891 16/11/1978

الناضور49315P08م/م اعلطن352الناضورم.م زرورةعبدالرحمان اليعكوبي 55,00ل1298421 05/01/1980
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الناضور49000P12م. ابوفراس الحمداني2367الناضورم.م إموساتنمحمد ياسين 55,00ل1305751 20/11/1979

الناضور49315P07م. احد350الناضورم.م عمر وحبصةعبدال معاش 55,00ل1394231 16/09/1981

الناضور49517P13م.م قاسم الزهيري2420دريوشم.م سوق الحدمحمد التكناوتي 55,00ل1654584 16/09/1982

الناضور49511P15م/م الحويسية355الناضورم.م الدويريةنصيرة مزروعي 55,00ل9446181 21/09/1979

الناضور49000P05م. المسيرة الخضراء2366الناضورم. اولد بوطيب 2محمد بالغازي 54,00نعم3923011 18/11/1990

الناضور49509P04م م اولد حــــدو358الناضورم.م. حاسي بركانعبدالغني اضريس 50,00ل1295531 03/01/1980

الناضور49319P05م.م.بني شكر2400الناضورم.م اطرارةحميد جوهري 50,00ل1306161 26/11/1979

الناضور49509P02م.م المختار السوسي2421دريوشم.م غالب ادريوشعبدالغاني لمقدم 50,00ل2365882 17/09/1984

الناضور49517P07م.م اولد منصور2418الناضورم.م مولي علي الشريفحسن الطويبي 50,00نعم2377544 17/09/1984

الناضور49000P27م. اولد بوطيب 23702دريوشم م دار الكبدانيعبدال مازوز 50,00ل6936068 16/09/1980

الناضور49505P02م.م إموساتن2409الحسيمةم.م بني بشيرزركان عبد الناصر 45,00ل2366025 17/09/1984

الناضور49517P11م.م الصفصاف2419الناضورم.م.بني شكرعبدالوهاب البرنسي 45,00ل2583528 16/06/1985

الناضور49511P13م.م الدويرية2413دريوشم.م تـزغينمحمد الغازي 45,00ل6720326 01/10/1977

الناضور49321P08م.م تاوريرت يوستة2391دريوشم.م امحايستعلي عقيل 45,00ل6775592 18/10/1977

الناضور49311P09م. سيدي موسى2378دريوشم.م. ازلفزكرياء بنشلل 45,00ل6897032 09/10/1978

وجدة انجــاد55000P75م. النسيم373الناضورم.م عمر ابن عبد العزيزالحسين شنفوح 67,00نعم3802721 16/09/1990

وجدة انجــاد55000P55م  لل مريم370وجدة انجــادم.م  اليرموكنور الدين هوير 66,00نعم3345561 16/09/1988
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وجدة انجــاد55000P09م.الخنساءمختلطة372جـــرادةم.م اولد معمرعلي الطفوري 66,00ل6637191 17/09/1979

وجدة انجــاد55601P02م. محمد لشهب362دريوشم.م بني عبد السلمسعيد حدوشي 66,00نعم7754801 16/09/1991

وجدة انجــاد55601P03م. محمد بالهاشمي369وجدة انجــاد   م. الخوارزميالحسن الهادف 65,00ل1292141 16/09/1980

وجدة انجــاد55601P04م. حمان الفطواكي368جـــرادةم.م البيدقعبدالحق مرزوقي 64,00ل2057771 21/09/1983

وجدة انجــاد55601P06م. عبد ال الشفشاوني366بركــانم م رسلنيحيى جدايني 64,00نعم2178702 16/09/1985

وجدة انجــاد55601P05م. ابن حنبل367تاوريرتم م الرضوانعبد القادر بوطويل 64,00نعم2377512 15/09/1984

وجدة انجــاد55601P01م. المهدي المنجرة363بركــانم.م جعرةتكور محمد 64,00نعم2378212 17/09/1984

وجدة انجــاد55601P07م. عزيز امين365تاوريرتم م عبد ال كنونعزوز ميلودي 64,00نعم3046972 17/10/1987

وجدة انجــاد55000P57م  محمد الخامس371وجدة انجــادم م بنى اوكيلخروب عبد ال 64,00نعم3574453 16/09/1989

وجدة انجــاد55601P08م. ابن رشيق364الناضورم.م عمرالخيامعبدالكريم ميكليك 64,00نعم3832508 17/09/1990

وجدة انجــاد55517P01م م بنى اوكيل2453بركــانم.م الجوهرة الزرقاءادريس حري 61,00نعم3559392 16/09/1989

وجدة انجــاد55519P01   م. الخوارزمي2443وجدة انجــادم.م سيدي بولنوارالحسن الزروقي 61,00ل6466126 16/09/1978

وجدة انجــاد55519P06م.م  اليرموك2455الناضورم.م.لهدارةحسن نعيمي 61,00ل6982929 16/09/1980

وجدة انجــاد55505P03م.م عمر الخيام374الناضورم. المسيرة الخضراءعبد المنعيم بنمسعود 57,00نعم2599051 16/09/1988

وجدة انجــاد55515P02م.م سيدي بولنوار2450دريوشم.م بوفرقوشعلل ناصر 55,00ل6937326 16/09/1980

بركــان55010P12م. إبن بسام379الناضورم.م المختار السوسيعبدالناصر يعقوبي 64,00نعم3158591 16/09/1987

بركــان55010P02م.إدريس 3782بركــانم.م عين الزبدةمصطفى الحمادي 61,00نعم2325173 16/09/1987
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بركــان55115P04م. بن خفاجة382بركــانم م بن عامرمحمد طاها 61,00ل6403044 16/09/1978

بركــان55125P04م. إبن خلدون381بركــانم م أحدفطني محمد 58,00ل1533362 16/09/1981

بركــان55125P05م. المل384الناضورم.م الصفصافبالعالم زياني 58,00نعم2367163 17/09/1984

بركــان55119P02م م أحد2491بركــانم.م اولد يعقوباليغموري الحسن 55,00نعم2378371 16/09/1984

بركــان55125P09م.م جعرة2494الناضورم.م لعزيبالحسن وهبي 50,00ل1737502 19/09/1982

بركــان55117P01م م رسلن2489دريوشم م  امجاومصطفى أحبود 50,00ل1740685 16/09/1982

بركــان55111P05م. المام البخاري380تاوريرتم.م لقطيطيرعبد القادر بوشنافة 50,00ل2054162 21/09/1983

بركــان55115P08م.م الجوهرة الزرقاء2476فيجيجم. علل بن عبد العرام محمد 47,00ل6132793 16/09/1976

بركــان55111P06م.م سعد بن عبادة383دريوشم م لعسارةرشيد سكيكر 45,00ل15046210 16/09/1981

بركــان55115P09م م بن عامر2478الناضورم.م ابركناناحمد دحى 45,00ل2585657 16/09/1985

بركــان55105P05م.م عين الزبدة2479الناضورم م الوحدةمحمد مالكي 39,00ل6648167 17/09/1979

جـــرادة55311P01م.م البيدق2513تاوريرتم.م وادي الدهبحسن  غريدة 54,00ل6906044 16/09/1980

جـــرادة55300P07م. إبن سيناء ذكور2500جـــرادةم.م اولد غزيلالوالي احمد 50,00نعم3359292 16/09/1988

جـــرادة55523P03م.م اولد معمر2518فيجيجم. حمان الفطواكيالحسني المصطفى 49,00ل6944557 21/10/1978

تاوريرت55721P02م م الرضوان2547تاوريرتم.م أحمد شوقيمحمد برعيش 55,00ل6895231 30/10/1978

تاوريرت55713P07م م عبد ال كنون2544تاوريرتم.م المام البصيريالحسن  دريوش 50,00ل1734261 16/09/1982

تاوريرت55717P06م.م 11 يناير391الناضورم.م عمرو بن العاصعبدالحميد دو 45,00ل6720941 11/10/1977
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تاوريرت55727P03م.م أحمد شوقي2550فيجيجم.م عكلة السدرةحميد مرحوم 44,00نعم3776154 17/09/1990

تاوريرت55711P06م.م تنزارت393وادي الدهبم. المسيرة الخضراءحماد جرافي 42,00نعم3162269 16/09/1988
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وادي الدهب53000P13م.الشهداء2569وادي الدهبم. العركوبمحمد ددى 42,00ل6648765 17/09/1979
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لسنة 2011

بوجدور11105P10م. ابن خلدون404زاكورةم.م اولد الحاجالكبيري مولي سليمان 55,00نعم3028961 16/09/1987

بوجدور11105P09م. المحيط405طاطام . اشتزهور الحسن 39,00ل2112522 18/09/1985

العيون43115P17م. احمد شوقي412تارودانتم.م بويحيىسالم المساوي 64,00ل6724571 12/10/1976

العيون43315P06م. عمر الخيام417ورززاتم م ايت بن حدوايشو حسن 61,00ل2035782 21/09/1983

العيون43000P25م. ابن زيدون418الخميساتم م ابن تومرترشيد سعدي 61,00ل6998901 16/09/1980

العيون43115P15م. اسامة بن زيد416تارودانتم م تيزكيحسن  مسمود 58,00ل2380873 17/09/1984

العيون43115P14م. معركة الدشيرة415الصويرةم.م ابن زيدوننورالدين الشوخماني 58,00ل2394263 17/09/1984

العيون43115P13م. المنفلوطي414بوجدورم. مولي رشيدالخوسافي طاهر 58,00ل69040710 14/10/1978

العيون43115P16م. الفارابي413بنسليمانم.م بئر قطارةفهد محمد 55,00ل1146383 17/03/1979

العيون43311P05م. فلسطين419تارودانتم/م تمعاطعبد ال السلمة 55,00ل2589696 16/09/1985
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كلميم31313P05م. حمان الفطواكي429كلميمم.م.تكليتعياد فادس 58,00ل1732142 16/09/1982

كلميم31313P08م لل حسناء430كلميمم م  فاصكمبارك البشيري 58,00ل6641471 16/09/1979

كلميم31109P03م م الفقيه محمد بن احمد431كلميمم م ابراهيم الدرويشعبد ال حميشت 45,00ل1531891 16/09/1981

طانطان63119P01م. معركة الدشيرة436سيدي إيفنيم.م المعتمد بن عبادمصطفى مبيو 55,00ل23640110 17/09/1984

طاطا67311P02م م  المحاميد2688طاطام/م امتزكينمحند عبد الصادق 36,00ل2168891 16/09/1985
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اكادير اداوتنـان01804P07م. المرينيين445قلعة السراغنةم م سور العزحيدون سعيد 69,00نعم3800071 17/09/1990

اكادير اداوتنـان01000P01م.  الـــيسوفيــــة449إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالكادح احمد 69,00ل6405191 16/09/1978

اكادير اداوتنـان01801P04م.الوفاء448تارودانتم م اكيدارحافظ أدهم 69,00نعم7074182 16/09/1992

اكادير اداوتنـان01000P12م.ابن البطوطة447اكادير اداوتنـانم.م سد عبد المومنعبد الهادي كويزين 67,00ل1638782 16/09/1982

اكادير اداوتنـان01800P02م.يعقوب المنصور446تارودانتم.م تنكناونعبد الرحيم باجدير 67,00نعم3387576 16/09/1988

اكادير اداوتنـان01804P08م.م المبادرة444اكادير اداوتنـانم.  الحنصاليمحمد معلوم 64,00ل5897428 16/09/1974

اكادير اداوتنـان01323P05م.م المواج تمراغت450اكادير اداوتنـانم.م انسريابراهيم التحيون 61,00ل2058021 21/09/1983

اكادير اداوتنـان01323P10م.  الحنصالي2731تارودانتم م افـــنسـومحمد بن الطالب 55,00ل2366629 17/09/1984

اكادير اداوتنـان01841P02م.م ادبنصاك2752كلميمم.م راس امليلابراهيم بندريس 36,00ل28804210 16/09/1986

ورززات51321P02م. الفاربي454ورززاتم م  ادلسانطيبين توفيق 68,00نعم3571601 16/09/1989

ورززات51319P04مدرسة القدس455ورززاتم.م امي نواسيفأحمد حمداوي 67,00ل1493621 16/09/1981

ورززات51300P07م ابن خلدون456ورززاتم م تمازيرتاكرفالن باسو 67,00ل6650731 17/09/1979

ورززات51305P06م.م امني458ورززاتم م تكنزالتلحسن ايت عبدالشيخ 66,00ل1503378 16/09/1981

ورززات51315P04م م  ادلسان2806ورززاتم م.توندوتعبد الوهاب تحتح 59,00ل1412331 16/09/1981

ورززات51305P04م م ايت بن حدو2776ورززاتم.م تزلميمتامزيان محمد 58,00ل1148856 17/10/1979

ورززات51227P06م.م الزاوية460ورززاتم م تيفلتدندن محمد 58,00ل6655381 08/10/1977

ورززات51743P05م م تكنزالت2803ورززاتم م عبد ال بن ياسيناحمد اشهوض 50,00ل1112011 16/09/1980
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ورززات51600P06 م.م تاورة457ورززاتم.م تازولت نمرادوجمالي حامد 50,00ل2167145 16/09/1985

ورززات51327P01م م.توندوت2813ورززاتم.م اليغ انتركيعبد الغاني جبران 45,00ل1637334 16/09/1982

ورززات51327P02م م تيفلت2812ورززاتم.م كنطولةمطيع محمد 45,00ل6652271 04/10/1977

تارودانت66905P17م. النصر468تارودانتم.م القادسيةأعلي ايت الغازي 66,00ل1654872 16/09/1982

تارودانت66700P12م  البساتين465تارودانتم  الوفاق عبد ال الخضر 65,00ل6271192 16/09/1977

تارودانت66319P05مدرسة إبن طفيل466تارودانتم م الجهادقبابو التباري 64,00نعم3909981 17/09/1990

تارودانت66715P03م . المام مالك464تارودانتم.م الطلــس الكــبيرأحمد ادير 64,00نعم7699881 16/09/1991

تارودانت66705P02م.م حمان الفطواكى473تارودانتم.م عبد ال بن مسعودالحسين الزماني 61,00ل1108941 16/09/1980

تارودانت66951P01م.م الركادة477تارودانتم.م عمار إبن ياسرالحسن لمين 61,00ل6890021 16/09/1980

تارودانت66900P66  م.م شليوات467تارودانتم.م أبو موسى الشعريبلمسكام محمد 58,00ل1766211 16/09/1982

تارودانت66319P09م م القدس471تارودانتم.م الوفاءعبد الرحيم فصيح 58,00ل2064321 21/09/1983

تارودانت66725P02م. هارون الرشيد469تارودانتم.م اماريعمر طيري 58,00ل6912992 11/10/1978

تارودانت66711P05م.م اماري2937تارودانتم.م تاسدرمتحسن بن هموش 55,00ل1729565 16/09/1982

تارودانت66763P01م.م الخوارزمي2900تارودانتم.م  عقبة بن نافعادريس الكرماح 55,00ل2055404 21/09/1983

تارودانت66325P02م م المغرب العربى دللت472تارودانت   م.م تسدرمتمولي الهادي مرغاط 55,00ل2373428 17/09/1984

تارودانت66700P08م  الوفاق2828تارودانتم.م الخوارزميالحبيب الفسيان 55,00ل6543571 03/10/1976

تارودانت66327P01م م تلمكانت470النواصرم.م الحروشازكنان ابراهيم 51,00ل23680310 17/09/1984
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تارودانت66319P08م م الطلبة2864تارودانتم. العلويينم عياد زكي 51,00ل6272102 19/09/1977

تارودانت66900P12م.م عمار إبن ياسر2913تارودانتم.م ايت عيشتمحمد واحد 50,00ل2401802 17/09/1984

تارودانت66317P02م.م بويحيى2867تارودانتم/م وامومنمحمد كريمي 45,00ل1309043 15/10/1979

تارودانت66905P03م. العلويين2836تيزنيتم.م احمد شوقـىمحمد لعبيدي 45,00ل23728510 17/09/1984

تارودانت66900P30م.م تنفاشت2887تارودانتم.م الدوسانمحمد جلل 45,00ل2373312 17/09/1984

تارودانت66713P03م م اكيدار2925الفداء درب السلطانم. المزرعة بناتالمصطفى  أقصلي 43,00نعم3909904 17/09/1990

تارودانت66900P06م.م أبو موسى الشعري2874تارودانتم.م تسلنمحمد ايشو 39,00ل2589616 16/09/1985

تيزنيت73460P18م.م عبد الرحيم بوعبيد3024سيدي إيفنيم/م الحنصاليالحسين كابون 64,00نعم3160682 16/09/1988

تيزنيت73305P07م.م المحيط3043تيزنيتم.م محمد سالمالشكري عبدال 58,00ل1655834 16/09/1982

تيزنيت73215P01م.م الهدى2998تيزنيتم.م سعيد بن الحسين بن يحيىالهاشم يعقوبي 55,00ل3159043 16/09/1987

تيزنيت73233P01م.م السنابل3034سيدي إيفنيم.م العلويينمحمد بوشنيط 50,00ل2114123 16/09/1985

تيزنيت73460P26م.م الحسين بن بيروك بن ع3001سيدي إيفنيم.م  عقبة بن نافع الفهرىمحمد محراب 45,00ل2046181 21/09/1983

تيزنيت73519P01م.م ابي البقاء2990سيدي إيفنيم.م ابي الحسن اللغيمحمد النامي 45,00نعم3490433 16/09/1989

تيزنيت73915P17م/م محمد خير الدين2989طاطام .  اكرضعزالوالدين حسن 45,00نعم3917961 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01618P03م. ابن بطوطة3093شتـوكة ايــت بـهاءم.م تين علي اوعديمبارك    فاريس 61,00ل6778931 17/01/1978

شتـوكة ايــت بـهاء01614P03م. احمد بوكماخ483شتـوكة ايــت بـهاءم.م المام مسلماحمد  علكان 59,00ل63970310 16/09/1978

شتـوكة ايــت بـهاء01613P07م. انوال482سيدي إيفنيم.م الضياءابراهيم بايزة 58,00ل1743932 21/09/1983
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شتـوكة ايــت بـهاء01619P04م.م وادي المخازن485تيزنيتم م العبدريعلي زهور 55,00ل2135421 16/09/1985

شتـوكة ايــت بـهاء01617P03م.م محمد خير الدين484شتـوكة ايــت بـهاءم.م البشواريينعبد الكريم  حمدان 55,00ل2363351 17/09/1984

شتـوكة ايــت بـهاء01600P07م.م تين علي اوعدي3092شتـوكة ايــت بـهاءم م حد تاركامحمد  املل 55,00ل2366796 17/09/1984

شتـوكة ايــت بـهاء01613P08م.م المام البخاري481اكادير اداوتنـانم.م ادبنصاكحميد طالبي 55,00ل2369461 17/09/1984

شتـوكة ايــت بـهاء01111P06م.م 18 نونبر3083شتـوكة ايــت بـهاءم.م.الـــــواحــةرضوان بوجمعة 50,00ل6651174 16/09/1979

شتـوكة ايــت بـهاء01121P05م.م المام مسلم3077شتـوكة ايــت بـهاءم.م  دوار اكرامعبد ال  المشرك 45,00ل2368125 16/09/1984

إنزكان ايت ملــول01703P04م. ابن نفيس494طاطام م  المحاميدذهبي مولي الحسن 68,00ل2113342 16/09/1985

إنزكان ايت ملــول01010P02م.موسى ابن نصير491سيدي إيفنيم.م انوالالشكاجي عبدال 67,00ل1746433 21/09/1983

إنزكان ايت ملــول01702P17م. جابربن حيان492تيزنيتم.م عبد الرحيم بوعبيدعبدال عباسي 67,00نعم3242166 17/09/1990

إنزكان ايت ملــول01701P09م. المغرب العربي489الصويرةم م سيدي احمد او حامدمحمد بضارن 66,00نعم3587389 17/09/1990

إنزكان ايت ملــول01535P01م.المويين490شتـوكة ايــت بـهاءم. ابن بطوطةعلي   حسناوي 66,00ل6402438 16/09/1978

إنزكان ايت ملــول01706P05م. امنة بنت واهب495اكادير اداوتنـانم.م النهضةعبد ال لكتاوي 64,00ل6654977 24/10/1977

إنزكان ايت ملــول01305P04م.  بساتين القصبة493شتـوكة ايــت بـهاءم.م 18 نونبرمحمد   اوغريس 61,00ل17347210 16/09/1982

إنزكان ايت ملــول01533P01م.م المسيرة الخضراء3133شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت ابوركعبد المجيد  النعماني 58,00ل2064025 21/09/1983

زاكورة51801P02م. النوار502زاكورةم م بني عليحروشي مبارك 67,00نعم3558431 16/09/1989

زاكورة51736P05م. النخيل503زاكورةم.م بوخللزركاني بوسدرة 66,00ل6405001 16/09/1978

زاكورة51717P04م م سيت3208تارودانتم م الطلبةسعيد بطل 54,00نعم3487906 16/09/1989
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زاكورة51735P05م.م بوخلل3229زاكورةم.م اولد عثمانالناصري سعيد 45,00نعم3973711 25/01/1991

تينغير51123P01م م. زاوية البير509تينغيرم.م ايت اوزينعبروش الحسين 62,00ل6122951 16/09/1976

تينغير21205P01م. صغرو 5111ورززات م.م تامزرةالعفو لحسن 61,00ل2403981 17/09/1984

تينغير51123P03م م. الكومت508تينغير م.م ايت وادارحسيني ابراهيم 61,00ل6912711 26/09/1978

تينغير51135P10م. تبسباست512تينغيرم.م تورزةطاليبي لحسن 58,00ل1539001 06/09/1982

تينغير51600P01 م.م ايت وادار3257ورززاتم/م امزريعبد ال راقي 50,00نعم3177882 16/09/1988

تينغير51738P03م م تاغيا3283تينغيرم.م تمضروينجابري لحسن 48,00ل6710721 10/10/1977

تينغير21105P03م.م تامتتوشت3251تينغيرم م تنوركـــــــانعملوك امبارك 45,00ل2067239 21/09/1983

تينغير51121P03م.م تمضروين3287تارودانتم/م اكيسليوسف ساهلي 45,00نعم3565555 16/09/1989

تينغير51739P01م/م أكديم نخرطان3288خنيفرةم.م تلحيانـتعبد القادر الحساني 45,00ل5910455 16/09/1975

تينغير51737P05م.م تورزة3289تينغيرم/م تغصىامومن علي 45,00ل6592601 17/09/1979

تينغير21205P22م.م ميماريغن510ورززاتم م اكرنانخراز الحسين 45,00ل6713554 04/10/1977

تينغير51119P05م.م تيويت3279تينغيرم.م زاكرامحمد الوافي 33,00نعم39211610 17/09/1990

36



المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجازة م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

مراكش- تانسيفت - الحوز13

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

مراكش45600P05م. محمد الركراكي524بنى مللم.م اوصفروعبدالرحمان عباسي 70,00نعم3549201 16/09/1989

مراكش45707P05م. غرناطة525مراكشم.م باب الطلسفواد  الراشق 70,00نعم3778371 16/09/1990

مراكش45800P38م. الصنوبر516الحوزم.م اجيكنحسن  بلعسري 69,00نعم3588903 17/09/1990

مراكش45711P06م.عبد الواحد المراكشي517مراكشم.م.ملوانعبد الغني  العلوي 69,00نعم3779552 17/09/1990

مراكش42000P47م. بلل527الرحامنةم م اولد حموشنجيب  الورزازي 67,00ل1412421 16/09/1981

مراكش45917P03م. الكوثر520الحوزم.م أمسينالحبيب  دبيح 67,00ل1638443 16/09/1982

مراكش45707P03م. الزلقة523مراكشم.م دار باقةمحمد  منقاري 67,00نعم3557462 16/09/1989

مراكش40309P08م.م باب الطلس3364شيشاوةم.م سيدي اعمارةحوك حليمة 67,00نعم3783537 16/09/1990

مراكش40709P03م.م دار باقة3366الرحامنةم/م لمحرةفاطنة  اوي 67,00نعم38003710 17/09/1990

مراكش40705P09م. العباسية529الحوزم.م طرودمحمد  بشاري 67,00نعم3921435 16/09/1992

مراكش42000P25م.سيدي جابر526الحوزم م اكادير تساوترمضان  المرابطي 67,00نعم6652201 12/10/1977

مراكش45917P04م/م تازكورت521شيشاوةم.م ادار بوابوضعلل محند 67,00نعم7194866 16/09/1992

مراكش45721P08م/م الحاج العربي518قلعة السراغنةم م   دوار التوميالمصطفى بوشتيوي 66,00ل1485065 16/09/1981

مراكش40717P04م. المنهل531الحوزم م تيكوتاركبور  ادخيرة 66,00نعم6271166 19/09/1977

مراكش45915P05م. 20 غشت519الحوزم م اجوكاكحسن  دامو 66,00ل6725071 05/11/1977

مراكش40705P08م/م مسعود528شيشاوةم.م اغزر ازكارنعبد الرزاق ابوطبعة 64,00نعم3559782 16/09/1989

مراكش45711P08م.م.ملوان3305شيشاوةم م اداسيلمحمد اشخاخ 61,00ل2064927 21/09/1983
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مراكش45911P06م. المشكاة522مراكشم.م اولد علوشالمختار  دكداك 61,00ل6404031 16/09/1978

مراكش45721P02م.م اولد علوش3308الرحامنةم م الحاج الراحلمحمد  مسرت 59,00ل1766664 16/09/1982

مراكش40705P04م.م احمد بلهاشمي530الصويرةم.م عمر بن الخطابمحمد اشليحة 55,00ل1531151 16/09/1981

شيشاوة48700P03م. النهضة5352شيشاوةم.م الترميديعبد الحق موقس 73,00نعم6912641 16/09/1980

شيشاوة48601P01م. الزهراء3371بنسليمان   م. لل حسناءالمغاري الدريسي الحبيب 58,00نعم1411946 16/09/1981

شيشاوة48600P01م.م وارمس3396الحوزم م دار الجامعمحمد  الكرادي 58,00ل6892258 16/09/1980

شيشاوة48607P04م.م اولد الحاج536الرحامنةم.  إبن طفيلمولي ادريس  السراج 51,00ل6973182 16/09/1980

شيشاوة48527P04م.م سيدي اعمارة3377شيشاوةم.م الزاويةلعريش عبد الصادق 50,00نعم2373174 17/09/1984

شيشاوة48628P04م.م تاولولت540شيشاوةم.م اكادير الغاشيعبد الصمد الصقري 50,00ل2585995 16/09/1985

شيشاوة48610P02م.م الترميدي3397شيشاوةم. الزهراءعبد المجيد لبحيح 49,00ل6132719 16/09/1976

شيشاوة48631P01م.م الزاوية النحلية3452شيشاوةم.م تكماطمحمد عاشق 36,00ل2137196 16/09/1985

الحوز46211P03مدرسة ابن الونان542الحوزم.م اينغدالسعيد  برادة العزيزي 64,00نعم31573610 16/09/1987

الحوز46437P02م. القيروان555شيشاوةم/م الموحدينخديجة كنادي 61,00ل9349692 16/09/1977

الحوز46403P01م م تيكوتار3472شيشاوةم م تخربينعبد الحق رتوني 59,00ل1489824 16/09/1981

الحوز46111P01م. حسن الصغير543الحوزم.م. توامةالصديق  بويحي 59,00ل6918171 16/09/1980

الحوز46406P04م.م السرايدي546شيشاوةم م بوزوكـةرشيد غصااني 58,00ل6592162 17/09/1979

الحوز46119P01م. المعتمد بن عباد557شيشاوةم.م الزاوية النحليةجمال سمسمائلي 58,00ل6908187 22/09/1980
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الحوز46437P01م.م اجيكن3542الحوزم.م تنسكتعبد الجليل  مراضى 55,00ل1538601 16/09/1982

الحوز46219P01م م سد نفيس541الحوزم.م لمديناتعبد اللطيف  الداوي 55,00ل2035302 21/09/1983

الحوز46439P01م.م تيولي556الرحامنةم م دار همضعبد الرحيم  شاوليض 55,00ل6786002 16/09/1980

الحوز46915P04م.م خميس559الحوزم.م  يابورامحمد  ايت بوعمارا 55,00ل6895101 18/10/1978

الحوز46915P01م. عبدالعزيز بن ادريس558الحوزم م الملوكيعبد الله  بوقنطار 55,00ل6985292 16/09/1980

الحوز46407P02م.م زطولة547الحوزم.م تغنبوشتعبد الفتاح أيت قدور 50,00ل1771168 21/09/1983

الحوز46403P02م.م ايت مولي علي544الحوزم.م ايماريغنفاتح  بغباغ 50,00ل6985448 22/09/1980

الحوز46429P01م.م ايت بورد552الحوزم م اسوالعبد الغني  اولد بن ايزة 45,00ل2395001 17/09/1984

الحوز46408P01م م سبت اكرفوان548الحوزم.م اسلونعبد الرحيم  برخوص 45,00ل6947051 16/09/1980

الحوز46129P02م.م سيدي احمد التومي3494الصويرةم م تمنتثريا بنبية 45,00ل9546537 16/09/1980

الرحامنة19801P01م. ام المؤمنين560الرحامنةم.م النواجي بن جريرعبد الكريم الهسكوري 64,00ل6912661 16/09/1980

الرحامنة19705P08م.م النواجي بن جرير3593قلعة السراغنةم.م اولد إيعيشعبدالصادق العواد 61,00ل66515510 17/09/1979

الرحامنة19519P06م.م النواجـي سيدي بوعثما3557الرحامنةم.م الهللتعبد المجيد  البقالي 58,00ل1654949 16/09/1982

الرحامنة19802P01م. اولد مسعود561شيشاوةم.م الحمريعبد القادر بلعبيزي 58,00ل6909918 16/09/1980

الرحامنة19519P05م م لمهازيل562الصخيرات تمارةم.انس ابن مالكعمر ادفارس 56,00ل1500029 16/09/1981

الرحامنة19705P12م. احمد بلفريج3549القنيطرةم م تعاونية النصرعبد العزيز زاهيد 53,00ل2052858 21/09/1983

الرحامنة19705P14م.  إبن طفيل3552الرحامنةم.الصخور المختلطةالمختار  قداري 51,00ل1299514 15/12/1979

39



المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجازة م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

مراكش- تانسيفت - الحوز13

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

الرحامنة19515P04م م اولد حموش3556الحوزم.م امسكرالصديق  بادن 50,00ل2062955 21/09/1983

الرحامنة19719P01م م دار الواسطي3577تارودانتم.م الرشادحسن متقي 45,00ل2168871 16/09/1985

الرحامنة19100P15م م دار همض3601الرحامنةم. احمد بلفريجمحمد  بوقاسيم 42,00ل1721643 16/09/1982

الرحامنة19725P06م.م الهللت3590أسـا الزاكم. 19 مايومحمد عبد المولى 39,00نعم7744984 16/09/1991

الرحامنة19721P06م.م اولد ابا3597أسـا الزاكم. ابن العقولمحمد خليلي 33,00نعم7259992 16/09/1992

قلعة السراغنة19121P03م. سيدي رحال المركزية569قلعة السراغنةم م اولد اركيعةزروالي عبد العزيز 66,00ل2069781 21/09/1983

قلعة السراغنة19123P06م م   دوار التومي3612قلعة السراغنةم م العرباتمحمد  بنشوك 61,00ل6591491 17/09/1979

قلعة السراغنة19100P05م.م بويا عمر570قلعة السراغنةم م الفرائطةمولي الطيب بلينزة 59,00ل6516361 29/10/1976

قلعة السراغنة19105P02م م اولد عراض567قلعة السراغنةم م العثامنةعبدالهادي لفحل 58,00نعم2637331 16/09/1988

قلعة السراغنة19305P03م م عقبة بن نافع571الرحامنةم م سيدي غانماحمد  زاريك 58,00ل6974891 16/09/1981

قلعة السراغنة19113P01م م الفرائطة3617الرحامنةم/م اولد داوودالمصطفى  واعبيش 55,00ل1407672 16/09/1981

قلعة السراغنة19113P02م م العثامنة3620الرحامنةم.م الغابةمحمد المتمر 53,00ل24066010 17/09/1984

قلعة السراغنة19311P04م م اولد مسعود577الرحامنةم م تادلة الشرقيةالعربي  الخاديري 50,00ل1753742 21/09/1983

قلعة السراغنة19311P03م م اولد سعيد3658الرحامنةم/م اولد الحاجعبد الرحمان  سلمي 50,00ل2392566 17/09/1984

قلعة السراغنة19100P04م.م القصور3618الرحامنةم.م النواجـي سيدي بوعثمانالمختار  البسيم 50,00نعم2698517 16/09/1985

قلعة السراغنة19119P04م.م اولد إيعيش3627قلعة السراغنةم.م اولد الداليأحمد بنضراوي 48,00ل2039744 21/09/1983

قلعة السراغنة19919P01م/م لعميرات568الرحامنةم.م اولد اباعبد المولى  البدني 45,00ل1657437 16/09/1982
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قلعة السراغنة19119P01م م سور العز3626شيشاوةم.م المحدجاتعباس لمداني 45,00ل2045771 21/09/1983

قلعة السراغنة19123P04م م العربات3638شيشاوةم م تاماروتعبد الفتاح كتمان 45,00ل2392839 17/09/1984

قلعة السراغنة19123P09م م اولد اركيعة3636شيشاوةم.م زاوية اتيقيالفاطمي الماكني 45,00ل6898702 24/09/1980

الصويرة23646P01م/م المام مسلم3732سيدي بنورم م القائد التونسيمحمد مطلوب 61,00ل6539889 16/09/1978

الصويرة23367P01م.م الرياض574الصويرةم.م اغيسيمصطفى نبسميميد 58,00ل2063231 21/09/1983

الصويرة23111P01م.م سدي علي بن معاشو572الصويرةم.م اولد حسانحسن الفناني 50,00ل2701611 16/09/1985

الصويرة23323P03م م ايت ادير3738الصويرةم.م اصهاهلمحمد اجبيلي 45,00ل1641503 16/09/1982

الصويرة23320P14م.م اكدال3699الصويرةم.م الجاحظفؤاد رائين 45,00ل2052189 21/09/1983
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الجديدة17707P06م. عبد ال الشفشاوني583الجديدةم.م  بـــوخنينادريس صالحي 70,00نعم3380271 16/09/1988

الجديدة17305P03م.م القريـــة581الجديدةم.م اثنين هشتوكةمحمد عدي 66,00ل6011301 16/09/1975

الجديدة17914P05م/م. عبد الرحمان الداخل580الجديدةم.م سيدي محمد أخديمرقية الغلسي 64,00نعم7720182 16/09/1991

الجديدة17307P03م م سيدي محمد بن داود582سيدي بنورم.م الفللحةحسن ازيرة 61,00ل6640757 17/09/1979

الجديدة17913P11م.م قاسم الزهيري586الجديدةم.م اربعاء هشتوكةالمصطفى قراوي 58,00نعم1289432 16/09/1980

الجديدة17913P10م.م الرواحلة589الجديدةم.م بوسدرةبوشعيب ديوان 58,00ل6022491 16/09/1976

الجديدة17309P10م.م أحمد السرغيني585الجديدةم.م زاوية سايسالمصطفى الدنوني 58,00ل6401432 16/09/1978

الجديدة17109P05م.م اثنين هشتوكة3771الجديدةم.م  سيدي ابهيليلمحمد لقشور 58,00ل6594522 17/09/1979

الجديدة17707P02م.م  سيدي ابهيليل3788ازيللم.وادي الذهبمحمد محيب 54,00ل2045993 17/09/1984

الجديدة17109P12م.م بوشعيب الحريري590سيدي بنورم.م القائد موسىعبد المجيد بداوي 53,00ل1722721 16/09/1982

الجديدة17709P02م.م  بـــوخنين3792تارودانتم.م الينبوعالمصطفى فريندي 50,00ل6649216 17/09/1979

الجديدة17312P01م.م سيدي محمد أخديم3782النواصرم. المواطنةشهيد  عبد ال 48,00ل1724073 16/09/1982

الجديدة17946P01م.م صقر594الصويرةم.م ايت ابراهيم سعيدبوشعيب نعمي 45,00ل2136501 16/09/1985

الجديدة17312P02م.م الغنيدرات584الصويرةم.م ابن طفيلعبد اللطيف دنيال 45,00نعم2332711 15/09/1987

الجديدة17944P01م.م اولد عبد ال بن مسعو591سيدي بنورم.م الجعفريةعبدالرحيم شامطي 45,00ل6488561 15/10/1976

الجديدة17711P03م.م زاوية سايس3802الصويرةم.م اكدالعبد العزيز أخضيف 45,00ل6588157 16/09/1979

سيدي بنور17500P01م.طارق بن زياد587سيدي بنورم.م القنادرةعبد الرحمان الكياكي 67,00نعم3791222 17/09/1990
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سيدي بنور17524P05م.م القنادرة3823سطاتم .م  مالكوابراهيم سقري 58,00نعم7744842 16/09/1991

سيدي بنور17525P02م.م الزيــــاينة588تيزنيتم.م المحيطعبد ال بهوش 53,00نعم3268019 17/09/1990

سيدي بنور17915P01م.م الجعفرية3834الصويرةم م ايت اديرعبد الرحيم بوجمعي 45,00نعم3571248 16/09/1989

اليوسفية57300P06م.الرايــــــة592اليوسفيةم.م البدادغةاحمد الوهبي 66,00ل1149981 20/10/1979

اليوسفية57307P03م م الخوالقة3870شيشاوةم.م آيت اسماعيلمبارك جوهاري 55,00ل6948316 16/09/1980

اليوسفية57511P11م.م البدادغة3873الحسيمةم م تــامركالتفيللي منصف عبد العالي 45,00ل2064191 21/09/1983

اليوسفية57533P02م.م الكعدة3881شيشاوةم/م امدلنجمال عيار 45,00ل6984907 16/09/1980

اسفي57000P33م. بلد الجد598اسفيم م الزلفةع.ال السياري 70,00ل1642351 16/09/1982

اسفي57119P01م. محمد بلخضير599اسفيم.م العموريةامحمد ازكردح 67,00ل1492843 16/09/1981

اسفي57000P24م.  رحال المسكيني597اسفيم.م إبن النفيسمحمد الحسوني 67,00ل1635591 16/09/1982

اسفي57519P04م م الزلفة3918اسفيم م اولد فارقومحمد بالحامدية 61,00ل6909735 16/09/1980

اسفي57838P01م/م الوكاكدة602اسفيم/م الدعيجاتعبد اللطيف الفحصي 61,00ل6914051 16/09/1980

اسفي57610P02م.م إبن النفيس3938الصويرةم.م لبدارناالكوشي ملس 58,00ل2057471 21/09/1983

اسفي57511P13م/م الدعيجات3939اليوسفيةم.م هديل معمورةع.الحق اشويدة 58,00ل6937819 16/09/1980

اسفي57828P01م/م القواسمة600اليوسفيةم م الخوالقةفاطنة بويض 58,00ل9478102 17/09/1979

اسفي57521P04م.م العمورية3949الصويرةم.م الخوارزميحسين كيلة 55,00ل1655801 16/09/1982

اسفي57105P03م م اولد فارقو3911اليوسفيةم.م الباشتا النعيمةع.المجيد ادحيم 50,00ل2389797 17/09/1984

43



المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجازة م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

دكالة- عبدة14

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم البتدائي  

لسنة 2011

اسفي57837P01م/م السراحنة بوسكمان601اليوسفيةم.م الكعدةعبد ال بوفلجة 48,00ل1635419 16/09/1982
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بنسليمان09100P06   م. لل حسناء3956بنسليمانم م الطوالععزيز لكراري 66,00نعم3564811 16/09/1989

بنسليمان09117P10م. المطار606بنسليمانم م العيونمحمد حفصي 66,00نعم3587521 17/09/1990

بنسليمان09117P02م م العيون3975الصويرةم م تركانتمصطفى بيهي 58,00ل2384888 17/09/1984

بنسليمان09119P02م م الطوالع3970تارودانتم م انمربوشعيب انجيمي 55,00ل2166872 16/09/1985

بنسليمان09105P04م.م بئر قطارة3967العيونم.بيـــر   انزرانبوشعيب زهراوي 48,00ل1642593 16/09/1982

خريبكة41000P01م.النهضة612خريبكةم م اولد عبدونمحمد رشام 67,00نعم3346441 16/09/1988

خريبكة41000P31م. ياسمينة3986خريبكةم.م اولد الشيخ عليلياسي محمد 64,00ل1407451 16/09/1981

خريبكة41000P03م. المرابطين611الصويرةم.م اضهراحمد شبكوني 64,00نعم7697671 16/09/1991

خريبكة41317P01م م اولد عبدون4034سطاتم.م العين البيضاءأحمد زاهي 61,00ل1731111 16/09/1982

خريبكة41315P03م. السعديين613سطات م .م امريزيكمحمد لوليد 61,00ل2041602 21/09/1983

خريبكة41210P01م.م اولد الشيخ علي4033طاطام م  تــاكموتمحمد كويدري 58,00ل2883969 16/09/1986

سطات59000P01م الخنساء618سطاتم.م كيسرالمصطفى عمراوى 70,00نعم3378471 16/09/1988

سطات59000P20م. المام مالك617سطاتم سعد بن أبي وقــاصشوقي عبدالرحيم 69,00نعم6271131 19/09/1977

سطات59705P03م.م الزوكش620سطاتم م موالين الواديوسف  محرر 69,00نعم7691583 16/09/1991

سطات59723P05م.م لورارقة621سطاتم م دار الشافعي 2نورالعابدين عبدالكريم 67,00ل2036804 21/09/1983

سطات59723P01م م موالين الواد4121سطاتم.م الكوشةسمية والفي 67,00نعم3574753 16/09/1989

سطات59719P05م سعد بن أبي وقــاص4147سطاتم.م. السلماتمحمد موناوير 64,00ل6005461 20/09/1975
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سطات59719P06م.م. السلمات4146سطاتم م اولد بلقاسمعبدال العزاوي 61,00ل1408495 16/09/1981

سطات59711P01م.م كيسر4126سطاتم م اولد انجيمةحسن الموتشو 61,00ل2036467 21/09/1983

سطات59511P05م.م اولد عتو4109تارودانتم.م سيرواعبد الله مسلم 55,00ل2168821 16/09/1985

سطات59464P01م.م اولد سليمان4134تارودانتم.م ابن خلدونفاطمة فلكي 55,00ل9782972 16/09/1982

سطات59511P01م سوق ثنين الجديد619سطاتم الداخلةالمكتفى خدوج 54,00نعم3564501 16/09/1989

سطات59517P03م أبو هريرة4061سيدي البرنوصيم. موسى بن نصيرخريبشي عبد اللطيف 51,00ل6948449 15/11/1978

سطات59111P05م.م أولد سليمان امزاب4076الرحامنةم.م الشليحالحسن   زوهير 50,00ل2059204 21/09/1983

سطات59448P01م.م بئر قدور4107الصويرةم.م عبدالرحمان الداخلالمصطفى الرغيبي 50,00ل2408574 17/09/1984

سطات59119P01 م .م امريزيك4082تيزنيتم.م عبد ال بن يا سينعبد الحميد تونسعدي 45,00ل2042256 21/09/1983

سطات59115P05م.م العين البيضاء4067تيزنيتم/م محمد خير الدينعبد الحق بوعصبى 45,00ل2048491 21/09/1983

سطات59505P03م م اولد بلقاسم4099سيدي إيفنيم.م الزهراويحسن زمزم 45,00ل2395368 17/09/1984

سطات59517P07م.م الناصرية4103سيدي إيفنيم.م 21 غشتعبد الله مخلوقي 45,00ل2582547 16/09/1985

سطات59711P04م.م الكوشة4125شيشاوةم.م ايت ابخايرحسن سفيان 45,00نعم3541387 16/09/1989

سطات59123P04م.م النخيلة4096سطاتم.م بئر قدورنورالدين قرافي 45,00ل6653745 16/09/1979

برشيد59811P01م. الدروة625سطاتم.م اولد عتوالمصطفى عمري 66,00ل1508482 16/09/1981

برشيد59305P05م.م قصبة بن امشيش4168برشيدم.م الشكةسعيد سكري 55,00نعم3158102 16/09/1987

برشيد59309P06م.م حمرودة4162شفشاونم.م بني ميزارمحمد هيلي 50,00ل2397604 17/09/1984
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برشيد59440P01م.م الخدارة626زاكورةم م سيتحميد كرعاني 50,00نعم7870355 16/09/1992

برشيد59325P05م.م ولد التهامي4183طاطام م القصبةالكحلوي عبد العزيز 45,00ل1722968 16/09/1982

برشيد59311P06م.م الشكة4176سطاتم.م اولد موسىطويل محمد 45,00نعم3157825 16/09/1987
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الفقيه بن صالح07700P04م. ابن رشد630الفقيه بن صالحم م اولد بوخدومحمد هاشمي 66,00نعم3158011 16/09/1987

الفقيه بن صالح07705P04م م اولد بوخدو4217الفقيه بن صالحم م اولد عبد الالمولودي بوخاري 61,00ل1308301 10/11/1979

الفقيه بن صالح07705P02م.م لكريفات632ازيللم م اغبالو بزوحسن محسون 61,00نعم3556441 16/09/1989

الفقيه بن صالح07313P01م.م العين الزرقاء4208ازيللم/م تسلت نومدواللحسن الطرش 58,00ل1720156 16/09/1982

الفقيه بن صالح07908P01م/م الخللطة631سيدي إيفنيم.م  الغزاليالمصطفى شبلوي 55,00ل1304459 18/10/1979

الفقيه بن صالح07711P03م م اولد عبد ال4218ازيللم.م ايت منصورالمصطفى كحلوي 55,00ل6716585 10/10/1977

ازيلل05113P01م.وادي الذهب4232ازيللم.م ازودعبد اللـه اعـراب 61,00ل2599111 16/09/1988

ازيلل05311P04م م اغبالو بزو4254ازيللم.م ايت مالكالمصطفى الكباص 59,00ل1409111 16/09/1981

ازيلل05900P06م.م الحدادة636ازيللم.م اسوال اسقيفنصالح خمري 58,00ل1488224 16/09/1981

ازيلل05319P02م.م ازود4268ورززاتم م تمسطينتمبشور محمد 55,00ل2385702 17/09/1984

ازيلل05900P07م.م تفرت نايت حمزة637كلميمم.م  ابن بطوطةحسن ملوكي 55,00ل27059410 16/09/1986

ازيلل05600P04م.م زالكن4255كلميمم.م الشاطئ البيضعبد ال الكوس 50,00نعم2065362 21/09/1983

ازيلل05317P03م.م أهل الوادي4259تيزنيتم.م ابي البقاءسعيد حديث 45,00ل2167127 16/09/1985

ازيلل05111P02م م بارنات4235طاطام م أم  الــكـردانسلوان الحبيب 33,00نعم7468586 16/09/1993

بنى ملل07900P05م. سمكت643بنى مللم.م كطايةالعياشي اورنيش 70,00ل6519501 08/11/1976

بنى ملل07000P26م. طه حسين641بنى مللم م زوايرمحمد حنين 66,00نعم6241801 19/09/1977

بنى ملل07000P10م. العامرية642شتـوكة ايــت بـهاءم.م اليرموكمحمد  بوغريس 64,00نعم7181559 16/09/1992
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بنى ملل07107P03م.البــزازة644بنى مللم.م فم الزاويةصالحة شمايطي 64,00ل9200732 01/10/1970

بنى ملل07521P02م.م فم الزاوية4341خنيفرةم.م سيدي عثمانعبد المالك عباسي 58,00ل1409653 16/09/1981

بنى ملل07107P02م م زواير4327ازيللم.م خلدعبد الوهاب ثابت 58,00ل1486673 16/09/1981

بنى ملل07905P03م.م ايت علي645ميدلتم.م ايت عبديمحمد اوكزيز 58,00ل6779621 10/10/1977

بنى ملل07500P03م.م اوصفرو4338سيدي إيفنيم.م الزدهارسعيد جمامعي 55,00ل2700645 16/09/1985

بنى ملل07905P01م.م كطاية4345سيدي إيفنيم/م إد المحفوظحسن بنبى 45,00ل1771932 21/09/1983
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