
المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط- سل- زمور - زعير01

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

1

الخميسات37317P07م.م ايت يحيى الحرشة719ســـلم. محمد الوديع السفيفؤاد  شقوندة 303020188,00 16/09/1987

الخميسات37517P04م.م لعظم733ســـلم. محمد الوديع السفيفؤاد  شقوندة 303020388,00 16/09/1987

الخميسات37705P05م.م ظهر النخلة741ســـلم. محمد الوديع السفيفؤاد  شقوندة 303020288,00 16/09/1987

أسـا الزاك31505P02م م عوينة ايتوسة2325الصخيرات تمارةم.م عقبة بن نافعالشعبي جمال الدين 204904585,00 17/09/1984

أسـا الزاك31505P01م.م طارق بن زياد2322الصخيرات تمارةم.م عقبة بن نافععبد الرحيم ايت اوعدي 238491685,00 16/09/1984

أسـا الزاك31505P02م م عوينة ايتوسة2325الصخيرات تمارةم.م عقبة بن نافععبد الرحيم ايت اوعدي 238491585,00 16/09/1984

أسـا الزاك31511P01م. عمربن الخطاب2323الصخيرات تمارةم.م عقبة بن نافععبد الرحيم ايت اوعدي 238491885,00 16/09/1984

الخميسات37317P07م.م ايت يحيى الحرشة719الخميساتم.م ايت موسى اوبراهيمقرو العربي 334689188,00 16/09/1988

الخميسات37705P05م.م ظهر النخلة741الخميساتم.م ايت موسى اوبراهيمقرو العربي 334689288,00 16/09/1988

بولمان13115P06م.علل بن عبد ال1470الخميساتم.م العرفانبوعياد علي 338050188,00 16/09/1988

شفشاون15509P07م.م بورد1561الخميساتم.م التوزيعبولعيد علل 379034288,00 17/09/1990

شفشاون15121P11م/م ولمسة1538الخميساتم.م التوزيعبولعيد علل 379034188,00 17/09/1990

شفشاون15313P04م/م دكالة1549الخميساتم.م التوزيعبولعيد علل 379034588,00 17/09/1990

شفشاون15311P03م.م السلم1548الخميساتم.م التوزيعبولعيد علل 379034488,00 17/09/1990

شفشاون15311P05م.م الفتح1547الخميساتم.م التوزيعبولعيد علل 379034388,00 17/09/1990

شفشاون15505P02م م جنان النيش1556الخميساتم م الجغيدراتبعقة عبدالهادي 379350188,00 16/09/1990

شفشاون15313P04م/م دكالة1549الخميساتم م الجغيدراتبعقة عبدالهادي 379350388,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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شفشاون15509P07م.م بورد1561الخميساتم م الجغيدراتبعقة عبدالهادي 379350288,00 16/09/1990

شفشاون15311P05م.م الفتح1547الخميساتم م الجغيدراتبعقة عبدالهادي 379350588,00 16/09/1990

شفشاون15311P03م.م السلم1548الخميساتم م الجغيدراتبعقة عبدالهادي 379350488,00 16/09/1990

وزان15711P10م م الدوالح1592الخميساتم.م تغديوينأبخان المصطفى 397744887,50 16/09/1991

وزان15711P09م.م الشرفاء1591الخميساتم.م تغديوينأبخان المصطفى 397744987,50 16/09/1991

شفشاون15121P04م م نوذرات1543الخميساتم.م ايت سيبرنراجي بنعيسى 720916987,00 16/09/1992

شفشاون15117P02م م بني صدرات1535الخميساتم.م ايت سيبرنراجي بنعيسى 720916787,00 16/09/1992

شفشاون15505P03م.م اناري1558الخميساتم.م تاميانتالعزاوي محمد 744540986,50 16/09/1993

شفشاون15117P02م م بني صدرات1535الخميساتم.م تاميانتالعزاوي محمد 744540686,50 16/09/1993

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

3

طانطان63113P16م. ابن سينا2380مديونةم/م عبد الله لمصدقبوشعيب سناد 115496286,00 01/11/1978

طانطان63113P12م. معركة انوال2377مديونةم/م عبد الله لمصدقبوشعيب سناد 115496186,00 01/11/1978

أسـا الزاك31505P04م  مولي اسماعيل2320مديونةم/م عبد الله لمصدقبوشعيب سناد 115496486,00 01/11/1978

أسـا الزاك31505P08م. محمد السادس البتدائية364مديونةم/م عبد الله لمصدقبوشعيب سناد 115496386,00 01/11/1978

بنسليمان09113P01م م مليلة3550م.رشــــيد س. عثمــانم. الهراويينممتاز نادية 882680188,00 16/09/1987

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1022القنيطرةم م المكرنعلي لشهب 213701288,00 16/09/1985

سيدي سليمان35411P01م.م المنصور الدهبي989القنيطرةم م المكرنعلي لشهب 213701188,00 16/09/1985

سيدي قاسم60113P05م.م إمام مسلم1029القنيطرةم م المكرنعلي لشهب 213701388,00 16/09/1985

العرائش44505P02م.م حمزة ابن عبد المطلب1654القنيطرةم/م مشرع احضرالحسين الحيرش 216592288,00 16/09/1985

العرائش44525P03م.م الخراشفة1669القنيطرةم/م مشرع احضرالحسين الحيرش 216592188,00 16/09/1985

العرائش44527P01م.م سيدي مزوار1665القنيطرةم/م مشرع احضرالحسين الحيرش 216592488,00 16/09/1985

العرائش44511P01م م المشيشــي1657القنيطرةم/م مشرع احضرالحسين الحيرش 216592388,00 16/09/1985

العرائش44323P03م م صف تراولة1647القنيطرةم/م مشرع احضرالحسين الحيرش 216592588,00 16/09/1985

طنجة أصيـلة61309P07م.الشريف الدريسي1698القنيطرةم.م  الباروديزعري كنزة 378069188,00 17/09/1990

شفشاون15505P02م م جنان النيش1556القنيطرةم/م العفايفةمحمد قدحي 379176188,00 17/09/1990

شفشاون15123P07م.م. اصفارن201القنيطرةم/م العفايفةمحمد قدحي 379176588,00 17/09/1990

شفشاون15315P04م.م ازغار بني تليد1551القنيطرةم/م العفايفةمحمد قدحي 379176288,00 17/09/1990

شفشاون15105P01م.م الفقيه المودن1514القنيطرةم/م العفايفةمحمد قدحي 379176488,00 17/09/1990

شفشاون15105P03م.م 20 غشت1509القنيطرةم/م العفايفةمحمد قدحي 379176388,00 17/09/1990

العرائش44511P01م م المشيشــي1657القنيطرةم/م مشرع احضرمصطفى مكان 392243488,00 17/09/1990

العرائش44525P08م.م الخراشفة 16702القنيطرةم/م مشرع احضرمصطفى مكان 392243388,00 17/09/1990

العرائش44527P02م/م شفراوش1664القنيطرةم/م مشرع احضرمصطفى مكان 392243688,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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العرائش44525P02م.م ابن طفيل1673القنيطرةم/م مشرع احضرمصطفى مكان 392243188,00 17/09/1990

العرائش44525P03م.م الخراشفة1669القنيطرةم/م مشرع احضرمصطفى مكان 392243288,00 17/09/1990

شفشاون15315P04م.م ازغار بني تليد1551القنيطرةم.م العيايدةالزداك  أحمد 774233487,50 16/09/1991

العرائش44311P03م.م العزيب السفلي1641القنيطرةم.م العيايدةالزداك  أحمد 774233287,50 16/09/1991

شفشاون15313P04م/م دكالة1549القنيطرةم.م العيايدةالزداك  أحمد 774233687,50 16/09/1991

العرائش44317P08 م.م صفهار1646القنيطرةم.م العيايدةالزداك  أحمد 774233387,50 16/09/1991

شفشاون15109P01م.م ابي حيـــــان1522القنيطرةم.م العيايدةالزداك  أحمد 774233587,50 16/09/1991

شفشاون15105P08م.م الشريف الدريسي1515القنيطرةم.م ازعيتراتحسن طويل 392284487,00 17/09/1990

شفشاون15123P03م.م بني نبات200القنيطرةم.م ازعيتراتحسن طويل 392284187,00 17/09/1990

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1513القنيطرةم.م ازعيتراتحسن طويل 392284387,00 17/09/1990

شفشاون15109P06م/م لهري1525القنيطرةم.م ازعيتراتحسن طويل 392284587,00 17/09/1990

شفشاون15509P06م.م بني غفار203القنيطرةم.م ازعيتراتحسن طويل 392284287,00 17/09/1990

سيدي سليمان35411P01م.م المنصور الدهبي989سيدي سليمانم.م اللعبياتمحمد الزفاط 689868189,00 16/09/1980

وزان60836P01م.م سد الوحدة209سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيمغنية ابراهيمي 769101588,00 16/09/1961

العرائش44527P02م/م شفراوش1664سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيمغنية ابراهيمي 769101488,00 16/09/1961

العرائش44525P08م.م الخراشفة 16702سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيمغنية ابراهيمي 769101388,00 16/09/1961

العرائش44525P03م.م الخراشفة1669سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيمغنية ابراهيمي 769101288,00 16/09/1961

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

6

العرائش44525P02م.م ابن طفيل1673سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيمغنية ابراهيمي 769101188,00 16/09/1961

الفحص انجرة61313P03م.م الرمان1782سيدي سليمانم.م المنصور الدهبينور الدين بومهدي 768372587,50 16/09/1991

طنجة أصيـلة61111P03م.م الرويف1710سيدي سليمانم.م المنصور الدهبينور الدين بومهدي 768372887,50 16/09/1991

العرائش44527P01م.م سيدي مزوار1665سيدي سليمانم.م المنصور الدهبينور الدين بومهدي 768372787,50 16/09/1991

العرائش44527P02م/م شفراوش1664سيدي سليمانم.م المنصور الدهبينور الدين بومهدي 768372487,50 16/09/1991

طنجة أصيـلة61109P08م.م الرفايف1712سيدي سليمانم.م المنصور الدهبينور الدين بومهدي 768372687,50 16/09/1991

شفشاون15123P03م.م بني نبات200سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزالمسطفي رشيد 724094687,00 16/09/1992

شفشاون15523P01م.م ابن حزم1554سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزالمسطفي رشيد 724094187,00 16/09/1992

شفشاون15123P07م.م. اصفارن201سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزالمسطفي رشيد 724094587,00 16/09/1992

شفشاون15523P03م.م ازغار1553سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزالمسطفي رشيد 724094287,00 16/09/1992

شفشاون15523P03م.م ازغار1553سيدي سليمانم م الحامةبنوى عبد الرحمان 7720881086,50 16/09/1991

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1022سيدي قاسمم/م التغاريإدريس الدايز 316343188,00 16/09/1988

سيدي قاسم60113P05م.م إمام مسلم1029سيدي قاسمم/م التغاريإدريس الدايز 316343388,00 16/09/1988

سيدي سليمان35411P01م.م المنصور الدهبي989سيدي قاسمم/م التغاريإدريس الدايز 316343288,00 16/09/1988

سيدي سليمان35411P01م.م المنصور الدهبي989سيدي قاسمم/م اولد غيدةسعيد العزري 356639188,00 16/09/1989

وزان60519P05م/م. سيدي علل الزغاري1610سيدي قاسمم.م بناصامحمد حشحوش 356656188,00 16/09/1989

وزان60519P01م م المام الجزولي1611سيدي قاسمم.م بناصامحمد حشحوش 356656288,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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وزان60836P01م.م سد الوحدة209سيدي قاسمم.م بناصامحمد حشحوش 356656388,00 16/09/1989

وزان60505P05م.م مصعب بن عمير1609سيدي قاسمم.م بناصامحمد حشحوش 356656488,00 16/09/1989

الخميسات37705P05م.م ظهر النخلة741سيدي قاسمم/م اولد غيدةفتيحة الوجيهي 357163188,00 16/09/1989

سيدي قاسم60113P05م.م إمام مسلم1029سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد الرزاق الركراكي 378420188,00 16/09/1990

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1022سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد الرزاق الركراكي 378420288,00 16/09/1990

وزان15711P09م.م الشرفاء1591سيدي قاسمم م دار العسلوجيحواش  محمد 378681888,00 17/09/1990

الخميسات37317P07م.م ايت يحيى الحرشة719سيدي قاسمم م انوالمحجوبة كوكاش 379148388,00 17/09/1990

الخميسات37517P04م.م لعظم733سيدي قاسمم م انوالمحجوبة كوكاش 379148288,00 17/09/1990

وزان60505P05م.م مصعب بن عمير1609سيدي قاسمم م العقادعمرو الكرجي 385774588,00 16/09/1990

وزان60519P06م/م . العزابة1613سيدي قاسمم م العقادعمرو الكرجي 385774288,00 16/09/1990

وزان60836P01م.م سد الوحدة209سيدي قاسمم م العقادعمرو الكرجي 385774188,00 16/09/1990

وزان60513P01م م ابن زيدون1616سيدي قاسمم م العقادعمرو الكرجي 385774388,00 16/09/1990

وزان60519P01م م المام الجزولي1611سيدي قاسمم م العقادعمرو الكرجي 385774488,00 16/09/1990

وزان15711P10م م الدوالح1592سيدي قاسمم م ابن الخطيبمحمد مكان 393531988,00 17/09/1990

وزان60842P01م.م افراوة210سيدي قاسمم م ابن الخطيبمحمد مكان 393531288,00 17/09/1990

العرائش44323P03م م صف تراولة1647سيدي قاسمم م ابن الخطيبمحمد مكان 3935311088,00 17/09/1990

وزان15711P09م.م الشرفاء1591سيدي قاسمم م ابن الخطيبمحمد مكان 393531888,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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البتدائي
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وزان60519P06م/م . العزابة1613سيدي قاسمم م ابن الخطيبمحمد مكان 393531388,00 17/09/1990

وزان15711P09م.م الشرفاء1591سيدي قاسمم/م ازراهنةعبد المنادي المرابط 765465887,50 16/09/1991

وزان15711P10م م الدوالح1592سيدي قاسمم/م ازراهنةعبد المنادي المرابط 765465987,50 16/09/1991

شفشاون15105P03م.م 20 غشت1509سيدي قاسمم.م قاسم امينالدريسي البركاني عبد العالي 771867287,50 16/09/1991

شفشاون15505P02م م جنان النيش1556سيدي قاسمم.م قاسم امينالدريسي البركاني عبد العالي 771867687,50 16/09/1991

شفشاون15313P04م/م دكالة1549سيدي قاسمم.م قاسم امينالدريسي البركاني عبد العالي 771867587,50 16/09/1991

شفشاون15311P05م.م الفتح1547سيدي قاسمم.م قاسم امينالدريسي البركاني عبد العالي 771867487,50 16/09/1991

شفشاون15315P04م.م ازغار بني تليد1551سيدي قاسمم.م قاسم امينالدريسي البركاني عبد العالي 771867187,50 16/09/1991

وزان15711P10م م الدوالح1592سيدي قاسمم.م عائشة أم المؤمنينعبد الله بوفوس 775027487,50 16/09/1991

شفشاون15505P03م.م اناري1558سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفنورالدين المساوي 348894587,00 16/09/1989

شفشاون15315P04م.م ازغار بني تليد1551سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفنورالدين المساوي 348894187,00 16/09/1989

شفشاون15523P03م.م ازغار1553سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفنورالدين المساوي 348894287,00 16/09/1989

شفشاون15105P01م.م الفقيه المودن1514سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفنورالدين المساوي 348894987,00 16/09/1989

شفشاون15109P01م.م ابي حيـــــان1522سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفنورالدين المساوي 348894387,00 16/09/1989

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1513سيدي قاسمم م الميرةللمريمكروس احمد 356401787,00 16/09/1989

شفشاون15105P01م.م الفقيه المودن1514سيدي قاسمم م الميرةللمريمكروس احمد 356401887,00 16/09/1989

شفشاون15115P05م.م وادي الدهب1533سيدي قاسمم م الميرةللمريمكروس احمد 3564011087,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الغـرب - شراردة - بني حسن03
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البتدائي
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شفشاون15105P08م.م الشريف الدريسي1515سيدي قاسمم م الميرةللمريمكروس احمد 356401987,00 16/09/1989

شفشاون15109P06م/م لهري1525سيدي قاسمم/م اولد التازيفؤاد الراية 3785081087,00 17/09/1990

شفشاون15109P01م.م ابي حيـــــان1522سيدي قاسمم/م اولد التازيفؤاد الراية 378508287,00 17/09/1990

شفشاون15315P04م.م ازغار بني تليد1551سيدي قاسمم/م اولد التازيفؤاد الراية 378508387,00 17/09/1990

شفشاون15523P01م.م ابن حزم1554سيدي قاسمم/م اولد التازيفؤاد الراية 378508887,00 17/09/1990

شفشاون15121P11م/م ولمسة1538سيدي قاسمم م الموحدينمحمد زعيم 706714987,00 16/09/1992

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1513سيدي قاسمم م الموحدينمحمد زعيم 706714887,00 16/09/1992

شفشاون15109P06م/م لهري1525سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد المجيد الكرني 720841687,00 16/09/1992

شفشاون15105P08م.م الشريف الدريسي1515سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد المجيد الكرني 720841487,00 16/09/1992

شفشاون15523P01م.م ابن حزم1554سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد المجيد الكرني 720841187,00 16/09/1992

شفشاون15115P05م.م وادي الدهب1533سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد المجيد الكرني 720841787,00 16/09/1992

شفشاون15117P02م م بني صدرات1535سيدي قاسمم.م إمام مسلمعبد المجيد الكرني 720841887,00 16/09/1992

شفشاون15115P05م.م وادي الدهب1533سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفامحمد بلعباس 725398387,00 16/09/1992

شفشاون15117P02م م بني صدرات1535سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفامحمد بلعباس 7253981087,00 16/09/1992

شفشاون15123P03م.م بني نبات200سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفامحمد بلعباس 725398787,00 16/09/1992

شفشاون15123P07م.م. اصفارن201سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفامحمد بلعباس 725398887,00 16/09/1992

شفشاون15121P03م.م تلمزالة1541سيدي قاسمم/م اولد غيدةحكيم بويداس 165324586,00 16/09/1982

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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شفشاون15121P03م.م تلمزالة1541سيدي قاسمم م الحوافاتالزاكي بنعمر 2043421086,00 21/09/1983

الحسيمة03519P02م م تزتشين262سيدي قاسمم م دار العسلوجيمحمد زرواني 206989686,00 21/09/1983

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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سيدي قاسم60113P05م.م إمام مسلم1029مكناسم.م البريديةعليطي عبد الغني 176602188,00 16/09/1982

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1022مكناسم.م البريديةعليطي عبد الغني 176602288,00 16/09/1982

تاونات65105P08م.م اولد اعنيزة1889مكناسم م اولد سليمالرواسي عبد الجليل 288054588,00 16/09/1986

تاونات65717P02م.م بياضات1981مكناسم م اولد سليمالرواسي عبد الجليل 288054188,00 16/09/1986

تاونات65315P01م.م سيدي المخفي1928مكناسم م اولد سليمالرواسي عبد الجليل 288054488,00 16/09/1986

تاونات65115P02م م  البريدية1901مكناسم م اولد سليمالرواسي عبد الجليل 288054288,00 16/09/1986

تاونات65721P04م.م اولد عبد الكريم1984مكناسم م اولد سليمالرواسي عبد الجليل 288054388,00 16/09/1986

مولي يعقوب26119P11م/م اولد حسين1408مكناسم.م الزوالةمحمد محتاج 317738188,00 16/09/1988

خنيفرة39313P09م م تمازرت1341مكناسم م القدادرةهدراك عبد السلم 3836791088,00 17/09/1990

خنيفرة39309P12م.م ويوان1347مكناسم م القدادرةهدراك عبد السلم 383679288,00 17/09/1990

خنيفرة39313P03م. المام مالك1336مكناسم.م اعزيب الحمراءاعيدوس ابراهيم 383905888,00 17/09/1990

خنيفرة39313P01م.م سوق ال ثنيــن الجماعا1342مكناسم.م اعزيب الحمراءاعيدوس ابراهيم 3839051088,00 17/09/1990

شفشاون15121P04م م نوذرات1543مكناسم م بنـي معدانلعزيز ادريس 724159187,00 16/09/1992

شفشاون15121P03م.م تلمزالة1541مكناسم م بنـي معدانلعزيز ادريس 724159387,00 16/09/1992

الحسيمة03519P02م م تزتشين262مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705186,00 16/09/1978

فيجيج29306P01م.م خالد بن الولي الجماعات2080مكناسم.م الزوالةالعامري محمد 640413386,00 16/09/1978

فيجيج29309P08م م ابن دريت2060مكناسم.م الزوالةالعامري محمد 640413186,00 16/09/1978

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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خنيفرة39305P10م.م الزيار1317الحاجبم.م راس جريادريس  حليم 240546489,00 17/09/1984

خنيفرة39309P12م.م ويوان1347الحاجبم.م راس جريادريس  حليم 240546589,00 17/09/1984

إيفرن33103P16م.م تاسماكت1292الحاجبم.م راس جريادريس  حليم 240546289,00 17/09/1984

إيفرن33107P03م.م بودراع1284الحاجبم.م راس جريادريس  حليم 240546189,00 17/09/1984

خنيفرة39315P08م/م اونااغزافن1319الحاجبم.م راس جريادريس  حليم 240546389,00 17/09/1984

إيفرن33103P16م.م تاسماكت1292الحاجبم.م ايت يكوالحسان  بوتغيت 258342288,00 16/09/1985

خنيفرة39315P08م/م اونااغزافن1319الحاجبم.م ايت يكوالحسان  بوتغيت 258342588,00 16/09/1985

إيفرن33107P03م.م بودراع1284الحاجبم.م ايت يكوالحسان  بوتغيت 258342188,00 16/09/1985

خنيفرة39305P10م.م الزيار1317الحاجبم.م ايت يكوالحسان  بوتغيت 258342488,00 16/09/1985

إيفرن33103P09م.م البفريط الجماعاتية1291الحاجبم.م ايت يكوالحسان  بوتغيت 258342388,00 16/09/1985

ميدلت21713P01م.م المام الغزالي1174ميدلتم.م  الزبزاطاواليمي مولي علي 270564389,00 16/09/1986

ميدلت39523P07م/م. آيت  ابراهيم1172ميدلتم.م  الزبزاطاواليمي مولي علي 270564189,00 16/09/1986

ميدلت39523P05م.م آيت لهري1173ميدلتم.م  الزبزاطاواليمي مولي علي 270564289,00 16/09/1986

ميدلت39523P06بواضيل135ميدلتم.م آيت موليالحسن الربيب 385699388,00 17/09/1990

ميدلت39523P07م/م. آيت  ابراهيم1172ميدلتم.م آيت موليالحسن الربيب 385699288,00 17/09/1990

ميدلت39523P05م.م آيت لهري1173ميدلتم.م آيت موليالحسن الربيب 385699188,00 17/09/1990

ميدلت39523P06بواضيل135ميدلتم.م تيوزاكيناعزيز مصطفى 1049689188,00 16/09/1996

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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ميدلت39523P05م.م آيت لهري1173ميدلتم.م تيوزاكيناعزيز مصطفى 1049689288,00 16/09/1996

ميدلت39523P07م/م. آيت  ابراهيم1172ميدلتم.م تيوزاكيناعزيز مصطفى 1049689388,00 16/09/1996

ميدلت21713P01م.م المام الغزالي1174ميدلتم.م تيوزاكيناعزيز مصطفى 1049689488,00 16/09/1996

ميدلت21705P05م.م تسامرت1166ميدلتم.م التفاحةقجان حميد 772014387,50 16/09/1991

ميدلت39523P05م.م آيت لهري1173ميدلتم.م التفاحةقجان حميد 772014287,50 16/09/1991

ميدلت21713P01م.م المام الغزالي1174ميدلتم.م التفاحةقجان حميد 772014487,50 16/09/1991

ميدلت21711P07م.م ايت علي ويكو1183ميدلتم.م التفاحةقجان حميد 772014587,50 16/09/1991

ميدلت39523P07م/م. آيت  ابراهيم1172ميدلتم.م التفاحةقجان حميد 772014187,50 16/09/1991

ميدلت39523P06بواضيل135ميدلتم.م استغرغوربن عنطر المصطفى 706736387,00 16/09/1992

ميدلت39523P07م/م. آيت  ابراهيم1172ميدلتم.م استغرغوربن عنطر المصطفى 706736187,00 16/09/1992

ميدلت39519P04  م/م. أنفكو1197ميدلتم.م استغرغوربن عنطر المصطفى 706736487,00 16/09/1992

ميدلت39523P05م.م آيت لهري1173ميدلتم.م استغرغوربن عنطر المصطفى 706736287,00 16/09/1992

ميدلت21711P07م.م ايت علي ويكو1183ميدلتم.م تاصالحتخلو عبد القادر 720941387,00 16/09/1992

ميدلت21940P01م.م المل130ميدلتم.م تاصالحتخلو عبد القادر 720941487,00 16/09/1992

ميدلت21711P06م.م المغو1182ميدلتم.م تاصالحتخلو عبد القادر 720941587,00 16/09/1992

ميدلت21711P06م.م المغو1182ميدلتم.م املوبوزهير لحسن 720983487,00 16/09/1992

ميدلت21711P06م.م المغو1182ميدلتم م سيدى بوكيلالمعمر عمر 724921487,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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ميدلت21940P01م.م المل130ميدلتم م سيدى بوكيلالمعمر عمر 724921687,00 16/09/1992

ميدلت21705P05م.م تسامرت1166ميدلتم م سيدى بوكيلالمعمر عمر 724921387,00 16/09/1992

ميدلت21711P07م.م ايت علي ويكو1183ميدلتم م سيدى بوكيلالمعمر عمر 724921287,00 16/09/1992

فيجيج29309P07م.  المام على2062ميدلتم.م املوالبكري حسن 725634387,00 16/09/1992

فيجيج29305P02مدرسة الزلقة2065ميدلتم.م املوالبكري حسن 725634187,00 16/09/1992

فيجيج29305P06مجموعة مدارس الفتح2064ميدلتم.م املوالبكري حسن 725634287,00 16/09/1992

فيجيج29309P08م م ابن دريت2060ميدلتم.م املوالبكري حسن 725634487,00 16/09/1992

الحسيمة03311P06 م.م تفساست1818ميدلتم.م استغرغورابن خيي جمال الدين 738780386,50 16/09/1993

الرشيدية21915P03م.م تهاريين1241الرشيديةم. المختلطة تنجدادسيدي محمد العمري 589872489,00 12/10/1972

الرشيدية21916P04م.م سيدي علي1242الرشيديةم. المختلطة تنجدادسيدي محمد العمري 589872589,00 12/10/1972

الرشيدية21111P02م م ام عطية1219الرشيديةم. المختلطة تنجدادسيدي محمد العمري 589872389,00 12/10/1972

الرشيدية21505P04م/م ابن زهر146الرشيديةم. المختلطة تنجدادسيدي محمد العمري 589872289,00 12/10/1972

الرشيدية21505P03م.م مصعب بن عمير145الرشيديةم. المختلطة تنجدادسيدي محمد العمري 589872189,00 12/10/1972

الرشيدية21915P03م.م تهاريين1241الرشيديةم م اولد عبد الحليمزقوري عبدالكريم 258378188,00 16/09/1985

الرشيدية21916P04م.م سيدي علي1242الرشيديةم م اولد عبد الحليماحميداني محمد 288568288,00 16/09/1986

الرشيدية21915P03م.م تهاريين1241الرشيديةم م اولد عبد الحليماحميداني محمد 288568188,00 16/09/1986

الرشيدية21505P03م.م مصعب بن عمير145الرشيديةم م اسريرمحمد ابريكي 317636188,00 16/09/1988

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الرشيدية21505P04م/م ابن زهر146الرشيديةم م اسريرمحمد ابريكي 317636288,00 16/09/1988

الرشيدية21505P03م.م مصعب بن عمير145الرشيديةم. عبد الرحمان الداخلملكوي عبد السلم 317638288,00 16/09/1988

الرشيدية21111P02م م ام عطية1219الرشيديةم. عبد الرحمان الداخلملكوي عبد السلم 317638388,00 16/09/1988

الرشيدية21505P04م/م ابن زهر146الرشيديةم. عبد الرحمان الداخلملكوي عبد السلم 317638188,00 16/09/1988

الرشيدية21916P04م.م سيدي علي1242الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181588,00 16/09/1988

الرشيدية21505P04م/م ابن زهر146الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181288,00 16/09/1988

الرشيدية21915P03م.م تهاريين1241الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181388,00 16/09/1988

ميدلت21705P05م.م تسامرت1166الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181488,00 16/09/1988

الرشيدية21111P02م م ام عطية1219الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181188,00 16/09/1988

الرشيدية21916P04م.م سيدي علي1242الرشيديةم م الداخلةمحرزي هاشم 357876388,00 16/09/1989

الرشيدية21505P04م/م ابن زهر146الرشيديةم م الداخلةمحرزي هاشم 357876488,00 16/09/1989

الرشيدية21915P03م.م تهاريين1241الرشيديةم م الداخلةمحرزي هاشم 357876188,00 16/09/1989

الرشيدية21505P03م.م مصعب بن عمير145الرشيديةم م الداخلةمحرزي هاشم 357876288,00 16/09/1989

الرشيدية21111P02م م ام عطية1219الرشيديةم.م المام مالكهرمشي علي 390911188,00 17/09/1990

الرشيدية21916P04م.م سيدي علي1242الرشيديةم.م لبطرنيمولي التاج عبد العزيز 391365288,00 17/09/1990

الرشيدية21505P03م.م مصعب بن عمير145الرشيديةم.م لبطرنيمولي التاج عبد العزيز 391365388,00 17/09/1990

الرشيدية21111P02م م ام عطية1219الرشيديةم.م لبطرنيمولي التاج عبد العزيز 391365588,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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تارودانت66900P22م.م امغيض2620الرشيديةم/م ابن زهرموجان لحسن 744208387,50 16/09/1993

تارودانت66900P34م.م ارزى2626الرشيديةم/م ابن زهرموجان لحسن 744208487,50 16/09/1993

تارودانت66511P02م.م تفنوت2603الرشيديةم/م ابن زهرموجان لحسن 744208187,50 16/09/1993

تارودانت66900P19م.م سيدي حمو الطالب2606الرشيديةم/م ابن زهرموجان لحسن 744208287,50 16/09/1993

تارودانت66515P01م م اسكاون2610الرشيديةم/م ابن زهرموجان لحسن 744208887,50 16/09/1993

ميدلت21705P05م.م تسامرت1166الرشيديةم.م المام الغزاليحسن بن لحبيب 765333587,50 16/09/1991

ميدلت21711P06م.م المغو1182الرشيديةم.م المام الغزاليحسن بن لحبيب 765333887,50 16/09/1991

ميدلت21940P01م.م المل130الرشيديةم.م المام الغزاليحسن بن لحبيب 765333787,50 16/09/1991

ميدلت21713P01م.م المام الغزالي1174الرشيديةم.م المام الغزاليحسن بن لحبيب 765333687,50 16/09/1991

ميدلت21711P07م.م ايت علي ويكو1183الرشيديةم.م المام الغزاليحسن بن لحبيب 765333987,50 16/09/1991

ميدلت21713P01م.م المام الغزالي1174الرشيديةم. العلويينأوشاين يوسف 769065687,50 16/09/1991

شفشاون15523P03م.م ازغار1553الرشيديةم.م عروة بن الزبيرمولود فيللي 725429587,00 16/09/1992

شفشاون15505P03م.م اناري1558الرشيديةم.م عروة بن الزبيرمولود فيللي 725429687,00 16/09/1992

شفشاون15509P06م.م بني غفار203الرشيديةم.م عروة بن الزبيرمولود فيللي 7254291087,00 16/09/1992

شفشاون15121P04م م نوذرات1543الرشيديةم.م عروة بن الزبيرمولود فيللي 725429287,00 16/09/1992

شفشاون15121P03م.م تلمزالة1541الرشيديةم.م عروة بن الزبيرمولود فيللي 725429187,00 16/09/1992

ميدلت21940P01م.م المل130الرشيديةم م ام عطيةاعزيز محمد 725577487,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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ميدلت21705P05م.م تسامرت1166الرشيديةم م ام عطيةاعزيز محمد 725577287,00 16/09/1992

ميدلت21711P06م.م المغو1182الرشيديةم م ام عطيةاعزيز محمد 725577687,00 16/09/1992

ميدلت21711P07م.م ايت علي ويكو1183الرشيديةم م ام عطيةاعزيز محمد 725577587,00 16/09/1992

ميدلت39519P04  م/م. أنفكو1197الرشيديةم م ام عطيةاعزيز محمد 725577787,00 16/09/1992

تينغير51320P12م.م اوزغيمت2888الرشيديةم.م الخرباتابراهيمي مولي اسماعيل 746361486,50 16/09/1993

تينغير51320P12م.م اوزغيمت2888الرشيديةم م المرابطيناحمد ادريسي 832994486,50 02/11/1993

تيزنيت73505P02م.م وكاس2640الرشيديةم م الزرقطونىعلل حداني 6919851086,00 16/09/1980

تيزنيت73211P01م.م السعديين2639الرشيديةم م الزرقطونىعلل حداني 691985786,00 16/09/1980

إيفرن33107P03م.م بودراع1284إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452188,00 16/09/1983

إيفرن33103P09م.م البفريط الجماعاتية1291إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452388,00 16/09/1983

إيفرن33103P16م.م تاسماكت1292إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452288,00 16/09/1983

إيفرن33107P03م.م بودراع1284إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305288,00 16/09/1989

إيفرن33103P16م.م تاسماكت1292إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305188,00 16/09/1989

خنيفرة39305P01م.م  اهبارن1312إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305588,00 16/09/1989

إيفرن33103P09م.م البفريط الجماعاتية1291إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305388,00 16/09/1989

خنيفرة39309P12م.م ويوان1347إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305488,00 16/09/1989

إيفرن33103P09م.م البفريط الجماعاتية1291إيفرنم.م ايت حمو الحجاجقاسم الميساوي 385613388,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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خنيفرة39617P01م.م تاتسا164إيفرنم.م ايت حمو الحجاجقاسم الميساوي 385613488,00 16/09/1990

خنيفرة39305P01م.م  اهبارن1312إيفرنم.م ايت حمو الحجاجقاسم الميساوي 385613588,00 16/09/1990

خنيفرة39305P10م.م الزيار1317إيفرنم.م ايت حمو الحجاجقاسم الميساوي 385613688,00 16/09/1990

خنيفرة39111P06م م تامحررت1302إيفرنم.م ايت حمو الحجاجقاسم الميساوي 385613788,00 16/09/1990

ميدلت39519P04  م/م. أنفكو1197إيفرنم/م ايت عثمانحمد اوعزيز اوشقين 694995386,00 16/09/1980

خنيفرة39617P01م.م تاتسا164خنيفرةم م   لهريالحسين هاشمي 349052488,00 16/09/1989

خنيفرة39315P08م/م اونااغزافن1319خنيفرةم م   لهريالحسين هاشمي 349052188,00 16/09/1989

خنيفرة39113P05م/م تاركة1310خنيفرةم م   لهريالحسين هاشمي 349052588,00 16/09/1989

خنيفرة39113P03م.م تيسفولة1307خنيفرةم م   لهريالحسين هاشمي 349052388,00 16/09/1989

خنيفرة39305P10م.م الزيار1317خنيفرةم م   لهريالحسين هاشمي 349052288,00 16/09/1989

خنيفرة39111P06م م تامحررت1302خنيفرةم.م تيمضغاصعبد ال الشرقاني 351047488,00 16/09/1989

خنيفرة39305P01م.م  اهبارن1312خنيفرةم.م تيمضغاصعبد ال الشرقاني 351047288,00 16/09/1989

خنيفرة39305P10م.م الزيار1317خنيفرةم.م تيمضغاصعبد ال الشرقاني 351047388,00 16/09/1989

خنيفرة39315P08م/م اونااغزافن1319خنيفرةم.م تيمضغاصعبد ال الشرقاني 351047188,00 16/09/1989

خنيفرة39313P01م.م سوق ال ثنيــن الجماعا1342خنيفرةم.م تيمضغاصعبد ال الشرقاني 351047588,00 16/09/1989

خنيفرة39617P01م.م تاتسا164خنيفرةم.م تلث انتمزينعبداللطيف عاطفي 378149488,00 17/09/1990

خنيفرة39111P06م م تامحررت1302خنيفرةم.م تلث انتمزينعبداللطيف عاطفي 378149688,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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خنيفرة39309P12م.م ويوان1347خنيفرةم.م تلث انتمزينعبداللطيف عاطفي 378149188,00 17/09/1990

خنيفرة39313P09م م تمازرت1341خنيفرةم.م تلث انتمزينعبداللطيف عاطفي 378149788,00 17/09/1990

خنيفرة39313P03م. المام مالك1336خنيفرةم.م تلث انتمزينعبداللطيف عاطفي 378149888,00 17/09/1990

خنيفرة39111P06م م تامحررت1302خنيفرةم م بويمزضاونالمصطفى حنيني 378204488,00 17/09/1990

خنيفرة39113P05م/م تاركة1310خنيفرةم م بويمزضاونالمصطفى حنيني 378204688,00 17/09/1990

خنيفرة39113P03م.م تيسفولة1307خنيفرةم م بويمزضاونالمصطفى حنيني 378204588,00 17/09/1990

خنيفرة39617P01م.م تاتسا164خنيفرةم م بويمزضاونالمصطفى حنيني 378204388,00 17/09/1990

خنيفرة39309P12م.م ويوان1347خنيفرةم م بويمزضاونالمصطفى حنيني 378204788,00 17/09/1990

ازيلل05115P01م م سقــاط581خنيفرةم.م سيدي اسعيدمحمد الهبطي 378320188,00 17/09/1990

ازيلل05515P03م.م  افطوشن3817خنيفرةم.م سيدي اسعيدمحمد الهبطي 378320488,00 17/09/1990

ازيلل05523P03م.م ايت علي3822خنيفرةم.م سيدي اسعيدمحمد الهبطي 378320588,00 17/09/1990

ازيلل05315P04م.م مسكاو ن3806خنيفرةم.م سيدي اسعيدمحمد الهبطي 378320388,00 17/09/1990

ازيلل05113P07م.م امرصيد3789خنيفرةم.م سيدي اسعيدمحمد الهبطي 378320288,00 17/09/1990

خنيفرة39113P05م/م تاركة1310خنيفرةم.م امرهاناحمد الملخ 378390788,00 17/09/1990

خنيفرة39113P03م.م تيسفولة1307خنيفرةم.م امرهاناحمد الملخ 378390688,00 17/09/1990

خنيفرة39313P01م.م سوق ال ثنيــن الجماعا1342خنيفرةم.م امرهاناحمد الملخ 378390988,00 17/09/1990

الخميسات37317P07م.م ايت يحيى الحرشة719خنيفرةم.م تيقليتمحمد والكابوس 380166288,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الخميسات37517P04م.م لعظم733خنيفرةم.م تيقليتمحمد والكابوس 380166388,00 17/09/1990

خنيفرة39113P05م/م تاركة1310خنيفرةم م  ايت نوحابراهيم زاهور 380238788,00 17/09/1990

خنيفرة39313P03م. المام مالك1336خنيفرةم م  ايت نوحابراهيم زاهور 380238588,00 17/09/1990

خنيفرة39313P01م.م سوق ال ثنيــن الجماعا1342خنيفرةم م  ايت نوحابراهيم زاهور 380238888,00 17/09/1990

خنيفرة39113P03م.م تيسفولة1307خنيفرةم.م امرهانعبد العزيز بوشبر 385415288,00 17/09/1990

خنيفرة39617P01م.م تاتسا164خنيفرةم.م امرهانعبد العزيز بوشبر 385415488,00 17/09/1990

خنيفرة39313P09م م تمازرت1341خنيفرةم.م امرهانعبد العزيز بوشبر 385415588,00 17/09/1990

خنيفرة39113P05م/م تاركة1310خنيفرةم.م امرهانعبد العزيز بوشبر 385415188,00 17/09/1990

خنيفرة39111P06م م تامحررت1302خنيفرةم.م امرهانعبد العزيز بوشبر 385415388,00 17/09/1990

خنيفرة39113P03م.م تيسفولة1307خنيفرةم.م جنان الماسعبدالعزيز قصير 393554588,00 17/09/1990

العرائش44317P09 م.م عنصر الحاج1645خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631287,00 17/09/1990

العرائش44527P01م.م سيدي مزوار1665خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631987,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

21

تاونات65713P05م.م عين مرشوش1979فاسم.م . سيدي حرازممصطفى أزبير 354275288,00 16/09/1989

مولي يعقوب26119P11م/م اولد حسين1408مولي يعقوبم.م طلحةعبد العالي الدعيق 153611188,00 16/09/1982

تاونات65105P08م.م اولد اعنيزة1889مولي يعقوبم/م. الفشاتلةحميد امشاشتي 380309388,00 17/09/1990

جرسيف69313P04م.م اولد خلوف1878مولي يعقوبم/م. الفشاتلةحميد امشاشتي 380309688,00 17/09/1990

تاونات65721P04م.م اولد عبد الكريم1984مولي يعقوبم/م. الفشاتلةحميد امشاشتي 380309488,00 17/09/1990

جرسيف69313P06م.م تيزي انتاسة1881مولي يعقوبم/م. الفشاتلةحميد امشاشتي 380309588,00 17/09/1990

جرسيف69305P11م.م بوحسان1869مولي يعقوبم/م. الفشاتلةحميد امشاشتي 380309788,00 17/09/1990

شفشاون15105P08م.م الشريف الدريسي1515مولي يعقوبم.م سيدي مسعودمحمد لوبان 383232388,00 17/09/1990

شفشاون15311P03م.م السلم1548مولي يعقوبم.م سيدي مسعودمحمد لوبان 383232188,00 17/09/1990

شفشاون15311P05م.م الفتح1547مولي يعقوبم.م سيدي مسعودمحمد لوبان 383232288,00 17/09/1990

شفشاون15509P07م.م بورد1561مولي يعقوبم.م سيدي مسعودمحمد لوبان 383232588,00 17/09/1990

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1513مولي يعقوبم.م سيدي مسعودمحمد لوبان 383232488,00 17/09/1990

تاونات65721P04م.م اولد عبد الكريم1984مولي يعقوبم.م الزياينةمحمد جابى 383528488,00 17/09/1990

تاونات65115P04م.م ازور1898مولي يعقوبم.م الزياينةمحمد جابى 383528188,00 17/09/1990

تاونات65115P02م م  البريدية1901مولي يعقوبم.م الزياينةمحمد جابى 383528288,00 17/09/1990

تاونات65529P03م.م سيدي علي ابن داود1956مولي يعقوبم.م سيدي مسعودالعربي الوادي 385577488,00 17/09/1990

تاونات65325P02م.م عبد الوارث العثماني1936مولي يعقوبم.م سيدي مسعودالعربي الوادي 385577388,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

22

تاونات65115P02م م  البريدية1901مولي يعقوبم.م سيدي مسعودالعربي الوادي 385577288,00 17/09/1990

تاونات65529P03م.م سيدي علي ابن داود1956مولي يعقوبم.م قنطرة سبوحسن  المداوي 768439987,50 16/09/1991

تاونات65325P02م.م عبد الوارث العثماني1936مولي يعقوبم.م قنطرة سبوحسن  المداوي 768439887,50 16/09/1991

شفشاون15523P01م.م ابن حزم1554مولي يعقوبم.م العجاجرةمحمد الوادي 707546587,00 16/09/1992

شفشاون15121P11م/م ولمسة1538مولي يعقوبم.م العجاجرةمحمد الوادي 707546287,00 16/09/1992

شفشاون15121P04م م نوذرات1543مولي يعقوبم.م العجاجرةمحمد الوادي 707546387,00 16/09/1992

شفشاون15105P01م.م الفقيه المودن1514مولي يعقوبم.م العجاجرةمحمد الوادي 707546787,00 16/09/1992

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1513مولي يعقوبم.م العجاجرةمحمد الوادي 707546687,00 16/09/1992

الحسيمة03519P02م م تزتشين262مولي يعقوبم.م الزاويةأحمد العارف 743418886,50 16/09/1993

الحسيمة03100P01م.م تامساوت1844مولي يعقوبم.م الزاويةأحمد العارف 743418586,50 16/09/1993

سطات59515P05م.م العطوشة3675صفروم م دار حقـــــونرشيد تواكي 237465188,00 17/09/1984

بولمان13115P06م.علل بن عبد ال1470صفروم م الكديةعبدالعزيز عبادي 267673188,00 17/09/1990

مولي يعقوب26119P11م/م اولد حسين1408صفروم م عين السبيتمحمد امعلوي 317701188,00 16/09/1988

بولمان13307P07م م المعتمد ابن عباد1488صفروم.م.ايت شعيبفريد الجهاري 354223388,00 16/09/1989

مولي يعقوب26119P11م/م اولد حسين1408صفروم.م.ايت شعيبفريد الجهاري 354223288,00 16/09/1989

بولمان13115P06م.علل بن عبد ال1470صفروم.م.ايت شعيبفريد الجهاري 354223188,00 16/09/1989

بولمان13115P06م.علل بن عبد ال1470صفروم م آيت بوفتينمحمد الشهيلي 383385288,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

23

بولمان13307P07م م المعتمد ابن عباد1488صفروم م آيت بوفتينمحمد الشهيلي 383385388,00 17/09/1990

الفحص انجرة61313P01م.م  القصر الصغير248صفروم م تاغزوتشقيق السرغيني 764660287,50 16/09/1991

الفحص انجرة71117P07م م الـحــومة1787صفروم م تاغزوتشقيق السرغيني 764660387,50 16/09/1991

الفحص انجرة71117P14م.م عين بوخلفة1789صفروم م تاغزوتشقيق السرغيني 764660187,50 16/09/1991

امضيق الفنيدق71403P02م.م كدانة255صفروم م تاغزوتشقيق السرغيني 764660587,50 16/09/1991

الفحص انجرة61313P03م.م الرمان1782صفروم م تاغزوتشقيق السرغيني 764660487,50 16/09/1991

الحسيمة03519P07م.م العزيب شفارة261صفروم م تاجناتعبدالرحيم البراهيمي 774442786,50 16/09/1991

بولمان13307P07م م المعتمد ابن عباد1488بولمانم م الميس مرموشةادريس احرموش 380258188,00 17/09/1990

بولمان13115P06م.علل بن عبد ال1470بولمانم م الميس مرموشةادريس احرموش 380258288,00 17/09/1990

بولمان13307P07م م المعتمد ابن عباد1488بولمانم م  وادي المخازنمحمد الطالب 768335287,50 16/09/1991

بولمان13305P02م م الزيتون القصابي1485بولمانم م  وادي المخازنمحمد الطالب 768335387,50 16/09/1991

بولمان13307P07م م المعتمد ابن عباد1488بولمانم.م.ايت بازةعبد العزيز الزروالي 776727287,50 16/09/1991

بولمان13505P03م م المام البخاري1497بولمانم.م السعايدةعبد القادر اعيسى 707768487,00 16/09/1992

بولمان13505P14م.م الفريطيسة 1952بولمانم.م السعايدةعبد القادر اعيسى 707768387,00 16/09/1992

بولمان13505P10م.م تانديت 150022بولمانم.م السعايدةعبد القادر اعيسى 707768587,00 16/09/1992

بولمان13507P03 م.م تسيوانت العليا1491بولمانم.م السعايدةعبد القادر اعيسى 707768787,00 16/09/1992

بولمان13505P07م.م اولد عايد1498بولمانم.م السعايدةعبد القادر اعيسى 707768687,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

24

بولمان13305P02م م الزيتون القصابي1485بولمانم.م تكورمحمد السهلي 717867787,00 16/09/1992

بولمان13507P03 م.م تسيوانت العليا1491بولمانم.م تكورمحمد السهلي 717867187,00 16/09/1992

بولمان13505P10م.م تانديت 150022بولمانم.م مكدول اولد يوسفحسن تيجنت 718029687,00 16/09/1992

بولمان13505P07م.م اولد عايد1498بولمانم.م مكدول اولد يوسفحسن تيجنت 718029387,00 16/09/1992

بولمان13505P14م.م الفريطيسة 1952بولمانم.م مكدول اولد يوسفحسن تيجنت 718029287,00 16/09/1992

بولمان13305P02م م الزيتون القصابي1485بولمانم.م مكدول اولد يوسفحسن تيجنت 718029487,00 16/09/1992

بولمان13505P03م م المام البخاري1497بولمانم.م مكدول اولد يوسفحسن تيجنت 718029587,00 16/09/1992

بولمان13505P10م.م تانديت 150022بولمانم م علل الفاسيمصطفى طلبي 724002487,00 16/09/1992

بولمان13507P03 م.م تسيوانت العليا1491بولمانم م علل الفاسيمصطفى طلبي 724002187,00 16/09/1992

بولمان13505P10م.م تانديت 150022بولمان م/م تانديت 14علي مزياني 787057287,00 16/09/1992

بولمان13505P07م.م اولد عايد1498بولمان م/م تانديت 14علي مزياني 787057387,00 16/09/1992

بولمان13505P03م م المام البخاري1497بولمان م/م تانديت 14علي مزياني 787057187,00 16/09/1992

بولمان13505P14م.م الفريطيسة 1952بولمان م/م تانديت 14علي مزياني 787057487,00 16/09/1992

بولمان13507P03 م.م تسيوانت العليا1491بولمان م/م تانديت 14علي مزياني 787057587,00 16/09/1992

بولمان13505P03م م المام البخاري1497بولمانم.م سيدي يعكوبمحمد  السياجي 787122487,00 16/09/1992

بولمان13505P14م.م الفريطيسة 1952بولمانم.م سيدي يعكوبمحمد  السياجي 787122587,00 16/09/1992

بولمان13505P07م.م اولد عايد1498بولمانم.م سيدي يعكوبمحمد  السياجي 787122887,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

25

بولمان13305P02م م الزيتون القصابي1485بولمانم.م سيدي يعكوبمحمد  السياجي 787122787,00 16/09/1992

بولمان13505P10م.م تانديت 150022بولمانم.م سيدي يعكوبمحمد  السياجي 787122387,00 16/09/1992

بولمان13505P07م.م اولد عايد1498بولمانم.م تكورادريس حفاوي 787350487,00 16/09/1992

بولمان13505P03م م المام البخاري1497بولمانم.م تكورادريس حفاوي 787350587,00 16/09/1992

بولمان13305P02م م الزيتون القصابي1485بولمانم.م تكورادريس حفاوي 787350287,00 16/09/1992

بولمان13507P03 م.م تسيوانت العليا1491بولمانم.م تكورادريس حفاوي 787350387,00 16/09/1992

بولمان13505P14م.م الفريطيسة 1952بولمانم.م تكورادريس حفاوي 787350687,00 16/09/1992

الحسيمة03311P06 م.م تفساست1818بولمانم م طـارق بن زيادرشيد ناس  لحسن 735065186,50 16/09/1993

الحسيمة03519P02م م تزتشين262بولمانم م طـارق بن زيادرشيد ناس  لحسن 735065886,50 16/09/1993

الحسيمة03100P01م.م تامساوت1844بولمانم م طـارق بن زيادرشيد ناس  لحسن 735065686,50 16/09/1993

الحسيمة03523P04م.م مزوز1845بولمانم م طـارق بن زيادرشيد ناس  لحسن 735065286,50 16/09/1993

أسـا الزاك31505P08م. محمد السادس البتدائية364بولمانم.م كاع جابرابراهيم صفوات 744468186,50 16/09/1993

كلميم31105P11م.م حاسي الكاح2359بولمانم.م كاع جابرابراهيم صفوات 744468486,50 16/09/1993

أسـا الزاك31511P01م. عمربن الخطاب2323بولمانم.م كاع جابرابراهيم صفوات 744468286,50 16/09/1993

كلميم31311P04م.م تركامايت2355بولمانم.م كاع جابرابراهيم صفوات 744468586,50 16/09/1993

أسـا الزاك31505P02م م عوينة ايتوسة2325بولمانم.م كاع جابرابراهيم صفوات 744468386,50 16/09/1993

تطوان71818P02م.م الجامع الكبير236بولمانم. اولد بوزازيةبوطيب  الكامل 833028886,50 08/11/1993

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

26

تطوان71115P03م.م امرسان1748شفشاونم.م تاسفتمحمد المرابط 769850289,50 16/09/1991

شفشاون15509P07م.م بورد1561شفشاونم.م تاسفتمحمد المرابط 769850489,50 16/09/1991

شفشاون15509P06م.م بني غفار203شفشاونم.م تاسفتمحمد المرابط 769850189,50 16/09/1991

تطوان71733P02م.م اوراغن1755شفشاونم.م تاسفتمحمد المرابط 769850589,50 16/09/1991

شفشاون15505P02م م جنان النيش1556شفشاونم.م تاسفتمحمد المرابط 769850389,50 16/09/1991

شفشاون15123P03م.م بني نبات200شفشاونم.م تلنداودعبد الحفيظ مروان 749444488,50 16/09/1993

شفشاون15109P01م.م ابي حيـــــان1522شفشاونم.م تلنداودعبد الحفيظ مروان 749444188,50 16/09/1993

شفشاون15505P02م م جنان النيش1556شفشاونم.م تلنداودعبد الحفيظ مروان 749444588,50 16/09/1993

شفشاون15105P03م.م 20 غشت1509شفشاونم.م تلنداودعبد الحفيظ مروان 749444288,50 16/09/1993

شفشاون15311P03م.م السلم1548شفشاونم.م تلنداودعبد الحفيظ مروان 749444388,50 16/09/1993

شفشاون15105P03م.م 20 غشت1509شفشاونم.م علل بن عبدالعبد المومن عبارة 775932387,50 16/09/1991

شفشاون15313P04م/م دكالة1549شفشاونم.م علل بن عبدالعبد المومن عبارة 775932587,50 16/09/1991

طنجة أصيـلة61109P08م.م الرفايف1712شفشاونم.م عقبة بن نافعحسن قيدي 11153721087,50 16/09/1997

الفحص انجرة71117P07م م الـحــومة1787شفشاونم.م عقبة بن نافعحسن قيدي 1115372187,50 16/09/1997

الفحص انجرة61503P01م.م بني وسين247شفشاونم.م عقبة بن نافعحسن قيدي 1115372387,50 16/09/1997

شفشاون15509P06م.م بني غفار203شفشاونم.م قاع اسراسمحمد العثماني 725226187,00 16/09/1992

شفشاون15505P03م.م اناري1558شفشاونم.م قاع اسراسالشريف السطي 749104486,50 16/09/1993
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تطوان71820P01م.م ادمامن السفلى239شفشاونم.م قاع اسراسالشريف السطي 749104886,50 16/09/1993

وزان60505P05م.م مصعب بن عمير1609وزانم م المام الجزوليعبد العزيز فريكش 346486288,00 16/09/1990

وزان60513P01م م ابن زيدون1616وزانم م المام الجزوليعبد العزيز فريكش 346486388,00 16/09/1990

وزان60519P01م م المام الجزولي1611وزانم م المام الجزوليعبد العزيز فريكش 346486188,00 16/09/1990

وزان60836P01م.م سد الوحدة209وزانم م المام الجزوليعبد العزيز فريكش 346486588,00 16/09/1990

وزان60519P05م/م. سيدي علل الزغاري1610وزانم م المام الجزوليعبد العزيز فريكش 346486488,00 16/09/1990

وزان60505P05م.م مصعب بن عمير1609وزانم م المنفلوطىالزهري محمد 358762388,00 16/09/1990

وزان60519P01م م المام الجزولي1611وزانم م المنفلوطىالزهري محمد 358762588,00 16/09/1990

وزان60513P01م م ابن زيدون1616وزانم م المنفلوطىالزهري محمد 358762188,00 16/09/1990

وزان60842P01م.م افراوة210وزانم م المنفلوطىالزهري محمد 358762288,00 16/09/1990

وزان60519P05م/م. سيدي علل الزغاري1610وزانم م المنفلوطىالزهري محمد 358762488,00 16/09/1990

وزان60842P01م.م افراوة210وزانم.م الطبريلحيمر حسن 378518188,00 17/09/1990

وزان60519P05م/م. سيدي علل الزغاري1610وزانم.م الطبريلحيمر حسن 378518788,00 17/09/1990

وزان15711P10م م الدوالح1592وزانم.م الطبريلحيمر حسن 378518488,00 17/09/1990

وزان60513P01م م ابن زيدون1616وزانم.م الطبريلحيمر حسن 378518288,00 17/09/1990

وزان15711P09م.م الشرفاء1591وزانم.م الطبريلحيمر حسن 378518388,00 17/09/1990

وزان60842P01م.م افراوة210وزانم م عين دريجعبدالسلم الحراق 379442788,00 17/09/1990
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وزان60519P06م/م . العزابة1613وزانم م عين دريجعبدالسلم الحراق 379442388,00 17/09/1990

وزان60842P01م.م افراوة210وزانم م محليلمحمد الفلح 379450188,00 17/09/1990

وزان60836P01م.م سد الوحدة209وزانم م محليلمحمد الفلح 379450288,00 17/09/1990

وزان60519P01م م المام الجزولي1611وزانم م محليلمحمد الفلح 379450388,00 17/09/1990

وزان60513P01م م ابن زيدون1616وزانم م محليلمحمد الفلح 379450488,00 17/09/1990

وزان60519P05م/م. سيدي علل الزغاري1610وزانم م محليلمحمد الفلح 379450588,00 17/09/1990

العرائش44527P01م.م سيدي مزوار1665وزانم.م محمد بن بطوطةعبد العزيز يلدي 762119887,50 16/09/1991

العرائش44317P08 م.م صفهار1646وزانم.م محمد بن بطوطةعبد العزيز يلدي 762119487,50 16/09/1991

العرائش44527P02م/م شفراوش1664وزانم.م محمد بن بطوطةعبد العزيز يلدي 762119387,50 16/09/1991

العرائش44317P09 م.م عنصر الحاج1645وزانم.م محمد بن بطوطةعبد العزيز يلدي 762119787,50 16/09/1991

العرائش44505P02م.م حمزة ابن عبد المطلب1654وزانم.م محمد بن بطوطةعبد العزيز يلدي 762119587,50 16/09/1991

الحسيمة03311P01م م اربعاء تاوريرت1820وزانم.م معروف الرصافيالحبيب غفران 768204287,50 16/09/1991

الحسيمة03305P14م.م ازفزافن1834وزانم.م معروف الرصافيالحبيب غفران 768204387,50 16/09/1991

الحسيمة03313P01م م بني عبداللــــه1827وزانم.م معروف الرصافيالحبيب غفران 768204187,50 16/09/1991

شفشاون15109P01م.م ابي حيـــــان1522وزانم م الدوالحالشريف الشوني 725109387,00 16/09/1992

شفشاون15123P07م.م. اصفارن201وزانم.م لغويبةالسعيد فاضلي 7254281087,00 16/09/1992

شفشاون15109P06م/م لهري1525وزانم م المنفلوطىالعلوي السماعيلي عبد ال 787138987,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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شفشاون15523P03م.م ازغار1553وزانم م ابن زيدونعبد ال بالهادي 745561486,50 16/09/1993

العرائش44525P03م.م الخراشفة1669العرائشم.م الخراشفةنافع بشرى 348878188,00 16/09/1989

العرائش44323P03م م صف تراولة1647العرائشم.م 11 ينايرنجيب الزين 354923188,00 16/09/1989

العرائش44525P03م.م الخراشفة1669العرائشم.م 11 ينايرنجيب الزين 354923388,00 16/09/1989

العرائش44525P08م.م الخراشفة 16702العرائشم.م 11 ينايرنجيب الزين 354923488,00 16/09/1989

العرائش44525P02م.م ابن طفيل1673العرائشم.م 11 ينايرنجيب الزين 354923288,00 16/09/1989

العرائش44311P03م.م العزيب السفلي1641العرائشم.م 11 ينايرنجيب الزين 354923588,00 16/09/1989

العرائش44525P02م.م ابن طفيل1673العرائشم/م عمر بن عبد العزيزالسعيد الشدادي 379057588,00 17/09/1990

العرائش44311P03م.م العزيب السفلي1641العرائشم/م عمر بن عبد العزيزالسعيد الشدادي 379057288,00 17/09/1990

العرائش44317P08 م.م صفهار1646العرائشم/م عمر بن عبد العزيزالسعيد الشدادي 379057688,00 17/09/1990

العرائش44323P03م م صف تراولة1647العرائشم/م عمر بن عبد العزيزالسعيد الشدادي 379057188,00 17/09/1990

العرائش44527P01م.م سيدي مزوار1665العرائشم/م عمر بن عبد العزيزالسعيد الشدادي 379057488,00 17/09/1990

العرائش44525P02م.م ابن طفيل1673العرائشم.م عين قطاعالطاهري غيثة 393860288,00 19/11/1990

العرائش44511P01م م المشيشــي1657العرائشم.م عين قطاعالطاهري غيثة 393860188,00 19/11/1990

العرائش44511P01م م المشيشــي1657العرائشم/م موسى بن نصيربوشتة البخاري القاسمي 775254587,50 16/09/1991

العرائش44527P02م/م شفراوش1664العرائشم/م موسى بن نصيربوشتة البخاري القاسمي 775254387,50 16/09/1991

العرائش44505P02م.م حمزة ابن عبد المطلب1654العرائشم.م ابن سيناالجناتي عبد النبي 377676187,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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العرائش44511P01م م المشيشــي1657العرائشم.م ابن سيناالجناتي عبد النبي 377676487,00 16/09/1990

العرائش44317P08 م.م صفهار1646العرائشم.م عمربن الخطابعبد الله حيدي 393871487,00 16/09/1990

الفحص انجرة61503P01م.م بني وسين247طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبد الله الميموني 304281288,00 17/09/1990

طنجة أصيـلة61309P07م.الشريف الدريسي1698طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبد الله الميموني 304281188,00 17/09/1990

الفحص انجرة61313P03م.م الرمان1782طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبد الله الميموني 304281388,00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1022طنجة أصيـلةم. المكي الناصريالمصطفى درويش 337976388,00 16/09/1988

سيدي قاسم60113P05م.م إمام مسلم1029طنجة أصيـلةم. المكي الناصريالمصطفى درويش 337976188,00 16/09/1988

سيدي سليمان35411P01م.م المنصور الدهبي989طنجة أصيـلةم. المكي الناصريالمصطفى درويش 337976288,00 16/09/1988

الفحص انجرة61313P01م.م  القصر الصغير248طنجة أصيـلةم.م اكوارتجمال الدين فخري 354865388,00 16/09/1989

الفحص انجرة71117P07م م الـحــومة1787طنجة أصيـلةم.م اكوارتجمال الدين فخري 354865488,00 16/09/1989

الفحص انجرة61313P03م.م الرمان1782طنجة أصيـلةم.م اكوارتجمال الدين فخري 354865588,00 16/09/1989

طنجة أصيـلة61111P03م.م الرويف1710طنجة أصيـلةم.م اكوارتجمال الدين فخري 354865188,00 16/09/1989

الفحص انجرة61503P01م.م بني وسين247طنجة أصيـلةم.م اكوارتجمال الدين فخري 354865288,00 16/09/1989

الفحص انجرة61503P01م.م بني وسين247طنجة أصيـلةم.م مشلوةسعيد أمزعوج 383852188,00 17/09/1990

الفحص انجرة61313P01م.م  القصر الصغير248طنجة أصيـلةم.م مشلوةسعيد أمزعوج 383852488,00 17/09/1990

طنجة أصيـلة61309P07م.الشريف الدريسي1698طنجة أصيـلةم.م مشلوةسعيد أمزعوج 383852388,00 17/09/1990

طنجة أصيـلة61111P03م.م الرويف1710طنجة أصيـلةم.م مشلوةسعيد أمزعوج 383852588,00 17/09/1990
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الفحص انجرة61313P03م.م الرمان1782طنجة أصيـلةم.م مشلوةسعيد أمزعوج 383852288,00 17/09/1990

طنجة أصيـلة61109P08م.م الرفايف1712طنجة أصيـلة م.م الحد القديمعبد السلم المسعودي 765420187,50 16/09/1991

الفحص انجرة61503P01م.م بني وسين247طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبدالسلم أفيلل 775504187,50 16/09/1991

طنجة أصيـلة61309P07م.الشريف الدريسي1698طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبدالسلم أفيلل 775504387,50 16/09/1991

طنجة أصيـلة61111P03م.م الرويف1710طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبدالسلم أفيلل 775504487,50 16/09/1991

الفحص انجرة71117P07م م الـحــومة1787طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبدالسلم أفيلل 775504587,50 16/09/1991

العرائش44311P03م.م العزيب السفلي1641طنجة أصيـلة م.م الحد القديممحمد منير 775553487,50 16/09/1991

العرائش44525P08م.م الخراشفة 16702طنجة أصيـلة م.م الحد القديممحمد منير 775553387,50 16/09/1991

تطوان71123P01م م جبل الحبيب233طنجة أصيـلةم. المكي الناصريأحمد وراد 378409687,00 16/09/1990

امضيق الفنيدق71403P02م.م كدانة255طنجة أصيـلةم. المكي الناصريأحمد وراد 3784091087,00 16/09/1990

الفحص انجرة71117P14م.م عين بوخلفة1789طنجة أصيـلةم. المكي الناصريأحمد وراد 378409887,00 16/09/1990

طنجة أصيـلة61111P03م.م الرويف1710طنجة أصيـلةم. المكي الناصريأحمد وراد 378409287,00 16/09/1990

طنجة أصيـلة61109P08م.م الرفايف1712طنجة أصيـلةم. المكي الناصريأحمد وراد 378409387,00 16/09/1990

الفحص انجرة71117P14م.م عين بوخلفة1789طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبد الواحد سالم 706423787,00 16/09/1992

تطوان71729P03م.م يعقوبش1752طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوعبد الواحد سالم 706423987,00 16/09/1992

تازة69111P06م.م المعالي1997طنجة أصيـلةم.م الرملةمحمد العزوزي 725549487,00 16/09/1992

تطوان71735P04م/م فج الريح1764تطوانم.م صدينةعبدالرزاق البقالي القاسمي 60222188,00 16/09/1994
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تطوان71734P01م.م البغاغرة1763تطوانم.م صدينةعبدالرزاق البقالي القاسمي 60222588,00 16/09/1994

تطوان71115P03م.م امرسان1748تطوانم.م صدينةعبدالرزاق البقالي القاسمي 60222488,00 16/09/1994

تطوان71729P03م.م يعقوبش1752تطوانم.م صدينةعبدالرزاق البقالي القاسمي 60222288,00 16/09/1994

تطوان71123P01م م جبل الحبيب233تطوانم.م صدينةعبدالرزاق البقالي القاسمي 60222388,00 16/09/1994

تطوان71115P03م.م امرسان1748تطوانم م مافيطكسعبدالسلم القصير 204996388,00 21/09/1983

الفحص انجرة61313P01م.م  القصر الصغير248تطوانم م مافيطكسعبدالسلم القصير 204996288,00 21/09/1983

الفحص انجرة71117P07م م الـحــومة1787تطوانم م مافيطكسعبدالسلم القصير 204996188,00 21/09/1983

تطوان71123P01م م جبل الحبيب233تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151588,00 16/09/1986

تطوان71823P02م.م الحدادين242تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151188,00 16/09/1986

تطوان71729P03م.م يعقوبش1752تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151388,00 16/09/1986

تطوان71822P01م.م الصباب240تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151288,00 16/09/1986

تطوان71733P02م.م اوراغن1755تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151488,00 16/09/1986

تطوان71823P02م.م الحدادين242تطوانم.م السحتريينعبد الجليل اكورام 357548188,00 16/09/1989

تطوان71823P02م.م الحدادين242تطوانم/م الدشريينمحمد زيدي 383308288,00 17/09/1990

تطوان71115P03م.م امرسان1748تطوانم/م الدشريينمحمد زيدي 383308188,00 17/09/1990

تطوان71735P04م/م فج الريح1764تطوانم.م تمرابطحكيم الغماري 707955787,00 16/09/1992

تطوان71820P01م.م ادمامن السفلى239تطوانم.م تمرابطحكيم الغماري 707955387,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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تطوان71733P02م.م اوراغن1755تطوانم.م تمرابطحكيم الغماري 7079551087,00 16/09/1992

تطوان71818P02م.م الجامع الكبير236تطوانم.م عين لحصنعبدالله الحرش 725569787,00 16/09/1992

تطوان71734P01م.م البغاغرة1763تطوانم.م عين لحصنعبدالله الحرش 725569187,00 16/09/1992

تطوان71735P04م/م فج الريح1764تطوانم.م عين لحصنعبدالله الحرش 725569587,00 16/09/1992

تطوان71823P02م.م الحدادين242تطوانم.م عين لحصنعبدالله الحرش 725569287,00 16/09/1992

تطوان71733P02م.م اوراغن1755تطوانم.م عين لحصنعبدالله الحرش 725569387,00 16/09/1992

تطوان71822P01م.م الصباب240تطوانم. الحمراءعبدالعزيز مشبال 745691586,50 16/09/1993

تطوان71820P01م.م ادمامن السفلى239تطوانم. الحمراءعبدالعزيز مشبال 745691486,50 16/09/1993

تطوان71818P02م.م الجامع الكبير236تطوانم. الحمراءعبدالعزيز مشبال 745691186,50 16/09/1993

تطوان71820P01م.م ادمامن السفلى239تطوانم/م. دار اعللوعبد العزيز بوكر 7628391086,50 16/09/1991

تطوان71822P01م.م الصباب240تطوانم/م. دار اعللوعبد العزيز بوكر 762839386,50 16/09/1991

تطوان71818P02م.م الجامع الكبير236تطوانم/م. دار اعللوعبد العزيز بوكر 762839986,50 16/09/1991

تطوان71734P01م.م البغاغرة1763تطوانم/م. دار اعللوعبد العزيز بوكر 762839586,50 16/09/1991

تطوان71735P04م/م فج الريح1764تطوانم/م. دار اعللوعبد العزيز بوكر 762839486,50 16/09/1991

شفشاون15117P02م م بني صدرات1535تطوانم. المختار السوسيمحمد جلل 689208986,00 16/09/1980

الفحص انجرة71117P14م.م عين بوخلفة1789الفحص انجرةم.م الجوامعةعبد العزيز عيش 706825887,00 16/09/1992

تطوان71733P02م.م اوراغن1755الفحص انجرةم.م الجوامعةعبد العزيز عيش 7068251087,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

34

تطوان71735P04م/م فج الريح1764امضيق الفنيدقم.م بليونشحميد عنة 775297487,50 16/09/1991

تطوان71115P03م.م امرسان1748امضيق الفنيدقم.م بليونشحميد عنة 775297287,50 16/09/1991

تطوان71729P03م.م يعقوبش1752امضيق الفنيدقم.م بليونشحميد عنة 775297187,50 16/09/1991

تطوان71734P01م.م البغاغرة1763امضيق الفنيدقم.م بليونشحميد عنة 775297387,50 16/09/1991

الحسيمة03100P01م.م تامساوت1844امضيق الفنيدقم.م راس لوطاالحسن المروني 640223486,00 16/09/1978

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

35

الحسيمة03313P01م م بني عبداللــــه1827الحسيمةم م أيت قامرةمحمد العباسي 762987387,50 16/09/1991

الحسيمة03311P05م م باينتي1819الحسيمةم م أيت قامرةمحمد العباسي 762987587,50 16/09/1991

الحسيمة03305P14م.م ازفزافن1834الحسيمةم م أيت قامرةمحمد العباسي 762987187,50 16/09/1991

الحسيمة03317P05م م امنـــــود1824الحسيمةم م أيت قامرةمحمد العباسي 762987287,50 16/09/1991

الحسيمة03317P10م.م تازوراخت العليا1825الحسيمةم م أيت قامرةمحمد العباسي 762987487,50 16/09/1991

الحسيمة03317P10م.م تازوراخت العليا1825الحسيمةم.م  ازمورناحمد حوريكي 774434587,50 10/10/1991

الحسيمة03317P05م م امنـــــود1824الحسيمةم.م  ازمورناحمد حوريكي 774434487,50 10/10/1991

الحسيمة03313P01م م بني عبداللــــه1827الحسيمةم.م  ازمورناحمد حوريكي 774434187,50 10/10/1991

الحسيمة03305P14م.م ازفزافن1834الحسيمةم.م  ازمورناحمد حوريكي 774434387,50 10/10/1991

الحسيمة03319P04م م الزاوية1828الحسيمةم.م  ازمورناحمد حوريكي 774434287,50 10/10/1991

الحسيمة03319P04م م الزاوية1828الحسيمةم م أيت قامرةع.الكريم الحاتمي 787161687,00 16/09/1992

الحسيمة03305P14م.م ازفزافن1834الحسيمةم م أيت قامرةع.الكريم الحاتمي 787161287,00 16/09/1992

الحسيمة03311P01م م اربعاء تاوريرت1820الحسيمةم م أيت قامرةع.الكريم الحاتمي 787161587,00 16/09/1992

الحسيمة03311P05م م باينتي1819الحسيمةم م أيت قامرةع.الكريم الحاتمي 787161487,00 16/09/1992

الحسيمة03511P04م.م لحصن1849الحسيمةم م أيت قامرةع.الكريم الحاتمي 787161887,00 16/09/1992

الحسيمة03511P04م.م لحصن1849الحسيمةم م الحـــاج عـــلــــيع.الواحد لكتيوت 787376187,00 16/09/1992

الحسيمة03519P05م م تلرواق1843الحسيمةم م أيت قامرةمحمد فوراس 775550786,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

36

الحسيمة03311P05م م باينتي1819الحسيمةم م أيت قامرةمحمد فوراس 775550286,50 16/09/1991

الحسيمة03511P04م.م لحصن1849الحسيمةم م أيت قامرةمحمد فوراس 775550586,50 16/09/1991

الحسيمة03519P02م م تزتشين262الحسيمةم. الحسن الولمصطفى الزكريتي 288228986,00 16/09/1986

جرسيف69820P01م.م التويميات269جرسيفم.م تادارتادريس الكرديد 385629487,00 16/09/1990

الحسيمة03317P05م م امنـــــود1824جرسيفم.م تادارتادريس الكرديد 385629587,00 16/09/1990

جرسيف69305P04م.م سطح المغاسيل1861جرسيفم.م تادارتادريس الكرديد 385629187,00 16/09/1990

الحسيمة03317P10م.م تازوراخت العليا1825جرسيفم.م تادارتادريس الكرديد 385629687,00 16/09/1990

جرسيف69821P01م.م الكطارة268جرسيفم م المضافرةتوتاي عبد اللطيف 391570387,00 17/09/1990

جرسيف69305P11م.م بوحسان1869جرسيفم.م تادارتعرابي فاطمة 706619987,00 17/09/1992

جرسيف69821P01م.م الكطارة268جرسيفم م الصبابعلوش حميدة 719504487,00 16/09/1992

جرسيف69313P04م.م اولد خلوف1878جرسيفم م الصبابعلوش حميدة 719504787,00 16/09/1992

جرسيف69313P06م.م تيزي انتاسة1881جرسيفم م الصبابعلوش حميدة 719504687,00 16/09/1992

جرسيف69305P04م.م سطح المغاسيل1861جرسيفم م الصبابعلوش حميدة 719504887,00 16/09/1992

جرسيف69305P01م م بركين1866جرسيفم.م تادارتالرايسي ا محمد 7350151086,50 16/09/1993

الحسيمة03311P06 م.م تفساست1818جرسيفم.م تادارتالرايسي ا محمد 735015686,50 16/09/1993

جرسيف69305P01م م بركين1866جرسيفم.م غفولةبلفضيل حسن 7492371086,50 16/09/1993

تاونات65723P02م.م احمد بوكماخ1967تاوناتم.م سـد ادريس الولأحمد لشقر 768386290,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

37

تاونات65713P05م.م عين مرشوش1979تاوناتم.م سـد ادريس الولأحمد لشقر 768386490,50 16/09/1991

تاونات65717P02م.م بياضات1981تاوناتم.م سـد ادريس الولأحمد لشقر 768386190,50 16/09/1991

تاونات65115P04م.م ازور1898تاوناتم.م سـد ادريس الولأحمد لشقر 768386590,50 16/09/1991

تاونات65315P01م.م سيدي المخفي1928تاوناتم.م سـد ادريس الولأحمد لشقر 768386390,50 16/09/1991

تاونات65717P02م.م بياضات1981تاوناتم.م عبد الرحيم بوعبيدابراهيم ادريسي ابراهيمي 774324290,50 16/09/1991

تاونات65723P02م.م احمد بوكماخ1967تاوناتم.م عبد الرحيم بوعبيدابراهيم ادريسي ابراهيمي 774324190,50 16/09/1991

تاونات65717P02م.م بياضات1981تاوناتم.م التقدممحمد اشتيوي 774336190,50 16/09/1991

تاونات65723P02م.م احمد بوكماخ1967تاوناتم.م التقدممحمد اشتيوي 774336490,50 16/09/1991

تاونات65713P05م.م عين مرشوش1979تاوناتم.م التقدممحمد اشتيوي 774336290,50 16/09/1991

تاونات65315P01م.م سيدي المخفي1928تاوناتم.م التقدممحمد اشتيوي 774336390,50 16/09/1991

تاونات65105P08م.م اولد اعنيزة1889تاوناتم.م التقدممحمد اشتيوي 774336590,50 16/09/1991

مولي يعقوب26119P11م/م اولد حسين1408تاوناتم م حدادةابطيطو محمد 356567188,00 16/09/1989

تاونات65115P04م.م ازور1898تاوناتم.م ازورخالد لزعر 378007388,00 17/09/1990

تاونات65115P02م م  البريدية1901تاوناتم.م ازورخالد لزعر 378007188,00 17/09/1990

تاونات65105P08م.م اولد اعنيزة1889تاوناتم.م ازورخالد لزعر 378007288,00 17/09/1990

تاونات65315P01م.م سيدي المخفي1928تاوناتم.م عين اجنانادريس بوكلطة 378271188,00 17/09/1990

تاونات65115P04م.م ازور1898تاوناتم م  اولد عيادرشيد عباد 379006688,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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تاونات65315P01م.م سيدي المخفي1928تاوناتم م  اولد عيادرشيد عباد 379006288,00 17/09/1990

تاونات65105P08م.م اولد اعنيزة1889تاوناتم م  اولد عيادرشيد عباد 379006388,00 17/09/1990

تاونات65723P02م.م احمد بوكماخ1967تاوناتم م  اولد عيادرشيد عباد 379006588,00 17/09/1990

تاونات65713P05م.م عين مرشوش1979تاوناتم م  بوعروسمجيدة غبانو 391454188,00 17/09/1990

العرائش44505P02م.م حمزة ابن عبد المطلب1654تاوناتم.م عدالةبوشتى المربوح 762118187,50 16/09/1991

العرائش44525P08م.م الخراشفة 16702تاوناتم.م عدالةبوشتى المربوح 762118387,50 16/09/1991

تاونات65319P03م.م البابا1934تاوناتم.م ازورمحمد فحصي 762997487,50 16/09/1991

تاونات65325P02م.م عبد الوارث العثماني1936تاوناتم.م ازورمحمد فحصي 762997387,50 16/09/1991

تاونات65529P03م.م سيدي علي ابن داود1956تاوناتم.م بني سلمانمصطفى شهبار 764731787,50 16/09/1991

تاونات65529P03م.م سيدي علي ابن داود1956تاوناتم.م كعب بن زهيرحسن هنداج 764795187,50 16/09/1991

تاونات65319P03م.م البابا1934تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 7662571087,50 16/09/1991

تاونات65325P02م.م عبد الوارث العثماني1936تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257987,50 16/09/1991

تاونات65115P02م م  البريدية1901تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257887,50 16/09/1991

تاونات65325P02م.م عبد الوارث العثماني1936تاوناتم م  اولد داودحميد ركاكي 775289387,50 16/09/1991

تاونات65319P03م.م البابا1934تاوناتم م  اولد داودحميد ركاكي 775289487,50 16/09/1991

تطوان71818P02م.م الجامع الكبير236تاوناتم.م سيدي محمد المغراويعبد الحق بن احميدو 165309787,00 16/09/1982

تطوان71820P01م.م ادمامن السفلى239تاوناتم.م سيدي محمد المغراويعبد الحق بن احميدو 165309887,00 16/09/1982

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

39

امضيق الفنيدق71403P02م.م كدانة255تاوناتم.م سيدي محمد المغراويعبد الحق بن احميدو 165309187,00 16/09/1982

تطوان71822P01م.م الصباب240تاوناتم.م سيدي محمد المغراويعبد الحق بن احميدو 165309987,00 16/09/1982

تطوان71123P01م م جبل الحبيب233تاوناتم.م سيدي محمد المغراويعبد الحق بن احميدو 165309287,00 16/09/1982

تاونات65319P03م.م البابا1934تاوناتم م عين باردةمحمد الحضري 380008387,00 17/09/1990

تاونات65319P03م.م البابا1934تاوناتم م الرتبـــــةإدريس الخالدي 706949687,00 16/09/1992

تاونات65311P04م.م الزغاريين277تاوناتم م الرتبـــــةإدريس الخالدي 706949187,00 16/09/1992

الحسيمة03505P02م.م السواحل1837تاوناتم.م البراطلةعبد الرزاق راضي 707200187,00 16/09/1992

الحسيمة03519P07م.م العزيب شفارة261تاوناتم.م البراطلةعبد الرزاق راضي 707200587,00 16/09/1992

الحسيمة03505P05م.م تالغومت1839تاوناتم.م البراطلةعبد الرزاق راضي 707200387,00 16/09/1992

الحسيمة03529P02م/م بني يخلف1847تاوناتم.م البراطلةعبد الرزاق راضي 707200487,00 16/09/1992

طنجة أصيـلة61109P08م.م الرفايف1712تاوناتم م عين باردةعبدالملك المهاوي 707398587,00 16/09/1992

امضيق الفنيدق71403P02م.م كدانة255تاوناتم م عين باردةعبدالملك المهاوي 707398387,00 16/09/1992

الحسيمة03513P07م.م الدالية260تاوناتم.م كعب بن زهيرعبد السلم أملح 707429387,00 16/09/1992

الحسيمة03505P02م.م السواحل1837تاوناتم م المكملعبد العزيز الديب 707510787,00 16/09/1992

تاونات65311P04م.م الزغاريين277تاوناتم م المكملعبد العزيز الديب 707510187,00 16/09/1992

الحسيمة03313P01م م بني عبداللــــه1827تاوناتم م المكملعبد العزيز الديب 707510887,00 16/09/1992

الحسيمة03519P05م م تلرواق1843تاوناتم م المكملعبد العزيز الديب 707510687,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

40

الحسيمة03305P14م.م ازفزافن1834تاوناتم م المكملعبد العزيز الديب 707510987,00 16/09/1992

تاونات65311P04م.م الزغاريين277تاوناتم.م عين امناخرعبدالرحيم لمليح 707615287,00 16/09/1992

تاونات65529P03م.م سيدي علي ابن داود1956تاوناتم.م الوحدةابراهيم تعزى 707680187,00 16/09/1992

امضيق الفنيدق71403P02م.م كدانة255تاوناتم.م الفقيه القرينور الدين عبد ربي 707729987,00 16/09/1992

تطوان71734P01م.م البغاغرة1763تاوناتم.م الفقيه القرينور الدين عبد ربي 707729287,00 16/09/1992

تطوان71729P03م.م يعقوبش1752تاوناتم.م الفقيه القرينور الدين عبد ربي 707729387,00 16/09/1992

تطوان71822P01م.م الصباب240تاوناتم.م الفقيه القرينور الدين عبد ربي 707729687,00 16/09/1992

تطوان71823P02م.م الحدادين242تاوناتم.م الفقيه القرينور الدين عبد ربي 707729587,00 16/09/1992

الحسيمة03529P01م م تغزوت1848تاوناتم م حدادةمحمد بنعيش 707900387,00 16/09/1992

الحسيمة03529P02م/م بني يخلف1847تاوناتم م حدادةمحمد بنعيش 707900287,00 16/09/1992

الحسيمة03519P05م م تلرواق1843تاوناتم م بني امحمدبوشتى جامعي 717921587,00 16/09/1992

الحسيمة03311P05م م باينتي1819تاوناتم م بني امحمدبوشتى جامعي 717921187,00 16/09/1992

الحسيمة03317P05م م امنـــــود1824تاوناتم م بني امحمدبوشتى جامعي 717921387,00 16/09/1992

الحسيمة03311P01م م اربعاء تاوريرت1820تاوناتم م بني امحمدبوشتى جامعي 717921287,00 16/09/1992

الحسيمة03317P10م.م تازوراخت العليا1825تاوناتم م بني امحمدبوشتى جامعي 717921487,00 16/09/1992

الحسيمة03505P02م.م السواحل1837تاوناتم.م المفاتيحنجيب حجاج 719618987,00 16/09/1992

الحسيمة03511P04م.م لحصن1849تاوناتم.م المفاتيحنجيب حجاج 719618887,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

41

الحسيمة03505P02م.م السواحل1837تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764187,00 16/09/1992

الحسيمة03519P05م م تلرواق1843تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764387,00 16/09/1992

الحسيمة03529P01م م تغزوت1848تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764587,00 16/09/1992

الحسيمة03519P07م.م العزيب شفارة261تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764487,00 16/09/1992

الحسيمة03505P05م.م تالغومت1839تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764287,00 16/09/1992

تاونات65311P04م.م الزغاريين277تاوناتم.م السنتيةأحمد الداودي 720853487,00 16/09/1992

تاونات65311P04م.م الزغاريين277تاوناتم.م عدالةإدريس عمراني زريفي 724988687,00 16/09/1992

الحسيمة03529P02م/م بني يخلف1847تاوناتم.م عدالةإدريس عمراني زريفي 724988987,00 16/09/1992

الحسيمة03529P01م م تغزوت1848تاوناتم.م عدالةإدريس عمراني زريفي 724988887,00 16/09/1992

الحسيمة03523P04م.م مزوز1845تاوناتم.م عدالةإدريس عمراني زريفي 7249881087,00 16/09/1992

الحسيمة03513P07م.م الدالية260تاوناتم م علل بن عبدالمحمد الحوسني 725064687,00 16/09/1992

الحسيمة03505P05م.م تالغومت1839تاوناتم م علل بن عبدالمحمد الحوسني 725064587,00 16/09/1992

الحسيمة03519P05م م تلرواق1843تاوناتم م علل بن عبدالمحمد الحوسني 725064887,00 16/09/1992

الحسيمة03505P05م.م تالغومت1839تاوناتم.م المام مالكالعربي العلوي 783971187,00 16/09/1992

الحسيمة03529P01م م تغزوت1848تاوناتم م الدكانمحمد لشهب 787374687,00 16/09/1992

الحسيمة03529P02م/م بني يخلف1847تاوناتم م الدكانمحمد لشهب 787374787,00 16/09/1992

الحسيمة03523P04م.م مزوز1845تاوناتم م الدكانمحمد لشهب 7873741087,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

42

الحسيمة03505P02م.م السواحل1837تاوناتم م الدكانمحمد لشهب 787374887,00 16/09/1992

الحسيمة03505P05م.م تالغومت1839تاوناتم م الدكانمحمد لشهب 787374987,00 16/09/1992

الحسيمة03100P01م.م تامساوت1844تاوناتم.م مساسةالصغير البورمي 742172186,50 16/09/1993

الحسيمة03519P07م.م العزيب شفارة261تاوناتم.م البراطلةحسن العيادي 744174386,50 16/09/1993

الحسيمة03523P04م.م مزوز1845تاوناتم.م بوشماتعبدالرحيم زهيد 745229486,50 16/09/1993

الحسيمة03100P01م.م تامساوت1844تاوناتم.م عين زمزمعبد المالك العمراني 746967886,50 16/09/1993

شفشاون15121P03م.م تلمزالة1541تاوناتم. ابن رشدعمر بوشيبتي 174788286,00 16/09/1983

أسـا الزاك31505P04م  مولي اسماعيل2320تاوناتم.م سيدي عثمانمحمد الراوي 740590585,50 16/09/1993

كلميم31111P01م جبل الباني2354تاوناتم.م سيدي عثمانمحمد الراوي 740590685,50 16/09/1993

أسـا الزاك31511P01م. عمربن الخطاب2323تاوناتم.م غصن الزيتونأحمد المرزوقي 689068585,00 16/09/1980

طانطان63111P01م.م معركة مركالة2381تاوناتم.م غصن الزيتونأحمد المرزوقي 689068885,00 16/09/1980

تاونات65717P02م.م بياضات1981تازةم.م عين بومساياحمد اعضراوي 270252188,00 16/09/1985

تازة69719P03م م امزاورو2028تازةم م التعاونيةنولي عبدالقادر 274359188,00 16/09/1988

تازة69719P03م م امزاورو2028تازةم م التعاونيةلمزابي عبدالسلم 288455188,00 19/09/1986

تازة69719P03م م امزاورو2028تازةم.م احد امسيلةعبدالسلم بن خاية 288533188,00 16/09/1986

تازة69717P05م.م الزيتونة2023تازةم.م احد امسيلةعبدالسلم بن خاية 288533388,00 16/09/1986

تازة69717P01م.م كهف الغــــــــــــــــار288تازةم.م احد امسيلةعبدالسلم بن خاية 288533288,00 16/09/1986

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

43

تازة69719P04م.م باب السهم289تازةم.م احد امسيلةعبدالسلم بن خاية 288533488,00 16/09/1986

جرسيف69820P01م.م التويميات269تازةم.م احد امسيلةعبدالسلم بن خاية 288533588,00 16/09/1986

تازة69717P01م.م كهف الغــــــــــــــــار288تازةم.م    جبلةعبدالرحيم امزيرك 383714188,00 17/09/1990

تاونات65723P02م.م احمد بوكماخ1967تازةم.م الملعببوكرين عزوز 383961588,00 17/09/1990

تاونات65713P05م.م عين مرشوش1979تازةم.م الملعببوكرين عزوز 383961488,00 17/09/1990

تازة69717P01م.م كهف الغــــــــــــــــار288تازةم.م الملعببوكرين عزوز 383961288,00 17/09/1990

تاونات65721P04م.م اولد عبد الكريم1984تازةم.م الملعببوكرين عزوز 383961188,00 17/09/1990

جرسيف69115P01م.م مزكيتام1860تازةم.م عين الدفليحافة المصطفى 390901588,00 17/09/1990

جرسيف69821P01م.م الكطارة268تازةم.م عين الدفليحافة المصطفى 390901688,00 17/09/1990

تاونات65115P04م.م ازور1898تازةم.م عين الدفليحافة المصطفى 390901288,00 17/09/1990

تاونات65721P04م.م اولد عبد الكريم1984تازةم.م عين الدفليحافة المصطفى 390901388,00 17/09/1990

تازة69717P01م.م كهف الغــــــــــــــــار288تازةم.م عين الدفليحافة المصطفى 390901488,00 17/09/1990

تازة69105P05م.م ملل2002تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586588,00 16/09/1988

تازة69717P01م.م كهف الغــــــــــــــــار288تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586488,00 16/09/1988

تازة69719P04م.م باب السهم289تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586388,00 16/09/1988

تازة69719P03م م امزاورو2028تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586188,00 16/09/1988

جرسيف69115P01م.م مزكيتام1860تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586288,00 16/09/1988

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

44

جرسيف69305P03م م الصباب1865تازةم.م وادي الجمعةمحمد دراز 762924187,50 16/09/1991

جرسيف69313P04م.م اولد خلوف1878تازةم.م وادي الجمعةمحمد دراز 762924287,50 16/09/1991

جرسيف69310P01م.م أولد حادة1872تازةم.م وادي الجمعةمحمد دراز 762924487,50 16/09/1991

جرسيف69313P06م.م تيزي انتاسة1881تازةم.م وادي الجمعةمحمد دراز 762924387,50 16/09/1991

جرسيف69820P01م.م التويميات269تازةم.م وادي الجمعةمحمد دراز 762924587,50 16/09/1991

تازة69111P06م.م المعالي1997تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235687,50 16/09/1991

جرسيف69305P03م م الصباب1865تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235887,50 16/09/1991

تازة69105P05م.م ملل2002تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235587,50 16/09/1991

تازة69719P04م.م باب السهم289تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235187,50 16/09/1991

تازة69717P05م.م الزيتونة2023تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235487,50 16/09/1991

تازة69717P05م.م الزيتونة2023تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481287,50 16/09/1991

جرسيف69115P01م.م مزكيتام1860تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481487,50 16/09/1991

تازة69105P05م.م ملل2002تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481387,50 16/09/1991

جرسيف69820P01م.م التويميات269تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481687,50 16/09/1991

جرسيف69305P04م.م سطح المغاسيل1861تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481587,50 16/09/1991

تازة69717P05م.م الزيتونة2023تازةم م اهل بودريسبنبوجمعة محمد 768283287,50 16/09/1991

جرسيف69310P01م.م أولد حادة1872تازةم م اهل بودريسبنبوجمعة محمد 768283587,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 
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جرسيف69818P01م.م بريحية267تازةم م اهل بودريسبنبوجمعة محمد 768283487,50 16/09/1991

جرسيف69305P03م م الصباب1865تازةم م اهل بودريسبنبوجمعة محمد 768283787,50 16/09/1991

جرسيف69305P04م.م سطح المغاسيل1861تازةم م اهل بودريسبنبوجمعة محمد 768283687,50 16/09/1991

جرسيف69313P04م.م اولد خلوف1878تازةم.م احد امسيلةأحمد اليعكوبي 768327887,50 16/09/1991

جرسيف69305P04م.م سطح المغاسيل1861تازةم.م احد امسيلةأحمد اليعكوبي 768327987,50 16/09/1991

جرسيف69821P01م.م الكطارة268تازةم.م احد امسيلةأحمد اليعكوبي 768327287,50 16/09/1991

جرسيف69818P01م.م بريحية267تازةم.م احد امسيلةأحمد اليعكوبي 768327187,50 16/09/1991

جرسيف69820P01م.م التويميات269تازةم.م احد امسيلةأحمد اليعكوبي 768327387,50 16/09/1991

جرسيف69818P01م.م بريحية267تازةم.م الخروبةنورالدين بوطاهير 768425287,50 16/09/1991

جرسيف69310P01م.م أولد حادة1872تازةم.م الخروبةنورالدين بوطاهير 768425487,50 16/09/1991

جرسيف69115P01م.م مزكيتام1860تازةم.م الخروبةنورالدين بوطاهير 768425387,50 16/09/1991

جرسيف69305P03م م الصباب1865تازةم.م الخروبةنورالدين بوطاهير 768425587,50 16/09/1991

تازة69719P03م م امزاورو2028تازةم.م الخروبةنورالدين بوطاهير 768425187,50 16/09/1991

الحسيمة03519P07م.م العزيب شفارة261تازةم.م سيدي مجبرعبدالسلم احسينة 769100287,50 16/09/1991

الحسيمة03319P04م م الزاوية1828تازةم.م سيدي مجبرعبدالسلم احسينة 769100587,50 16/09/1991

الحسيمة03513P07م.م الدالية260تازةم.م سيدي مجبرعبدالسلم احسينة 769100187,50 16/09/1991

الحسيمة03313P01م م بني عبداللــــه1827تازةم.م سيدي مجبرعبدالسلم احسينة 769100487,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الحسيمة03311P06 م.م تفساست1818تازةم.م سيدي مجبرعبدالسلم احسينة 769100387,50 16/09/1991

جرسيف69818P01م.م بريحية267تازةم.م سيدي مجبرسعيد بورقبة 769128687,50 16/09/1991

جرسيف69115P01م.م مزكيتام1860تازةم.م سيدي مجبرسعيد بورقبة 769128487,50 16/09/1991

تازة69105P05م.م ملل2002تازةم.م سيدي مجبرسعيد بورقبة 769128587,50 16/09/1991

جرسيف69310P01م.م أولد حادة1872تازةم.م سيدي مجبرسعيد بورقبة 769128387,50 16/09/1991

تازة69719P04م.م باب السهم289تازةم.م سيدي مجبرسعيد بورقبة 769128187,50 16/09/1991

تاوريرت55700P19م. محمد بن الهاشمي2250تازةم م التعاونيةكريلي إدريس 774998187,50 16/09/1991

جـــرادة55314P01م  م لبختا2225تازةم م التعاونيةكريلي إدريس 774998487,50 16/09/1991

تاوريرت55717P04م م ملقى الويدان2269تازةم م التعاونيةكريلي إدريس 774998687,50 16/09/1991

فيجيج29305P02مدرسة الزلقة2065تازةم م التعاونيةكريلي إدريس 774998587,50 16/09/1991

فيجيج29309P07م.  المام على2062تازةم م التعاونيةكريلي إدريس 774998287,50 16/09/1991

جرسيف69818P01م.م بريحية267تازةم.م    جبلةمحمد علي الصافي 775316287,50 16/09/1991

جرسيف69305P03م م الصباب1865تازةم.م كلدمانالعلمي بدور 775900987,50 16/09/1991

تازة69717P05م.م الزيتونة2023تازةم.م كلدمانالعلمي بدور 775900387,50 16/09/1991

تازة69111P06م.م المعالي1997تازةم.م كلدمانالعلمي بدور 775900687,50 16/09/1991

جرسيف69310P01م.م أولد حادة1872تازةم.م كلدمانالعلمي بدور 775900887,50 16/09/1991

تازة69719P04م.م باب السهم289تازةم.م كلدمانالعلمي بدور 775900487,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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جرسيف69313P04م.م اولد خلوف1878تازةم.م الركبةادريس الغاري 707352887,00 16/09/1992

جرسيف69313P06م.م تيزي انتاسة1881تازةم.م الركبةادريس الغاري 707352187,00 16/09/1992

جرسيف69821P01م.م الكطارة268تازةم.م الركبةادريس الغاري 707352687,00 16/09/1992

تازة69111P06م.م المعالي1997تازةم م باب السبتمحمد اعويدات 707421687,00 16/09/1992

الحسيمة03319P04م م الزاوية1828تازةم م باب السبتمحمد اعويدات 7074211087,00 16/09/1992

الحسيمة03529P01م م تغزوت1848تازةم م باب السبتمحمد اعويدات 707421787,00 16/09/1992

الحسيمة03513P07م.م الدالية260تازةم م باب السبتمحمد اعويدات 707421987,00 16/09/1992

الحسيمة03311P01م م اربعاء تاوريرت1820تازةم م باب السبتمحمد اعويدات 707421887,00 16/09/1992

الحسيمة03319P04م م الزاوية1828تازةم م سدى بوبكرعبد الرحمان بن تابت 707472687,00 16/09/1992

الحسيمة03529P02م/م بني يخلف1847تازةم م سدى بوبكرعبد الرحمان بن تابت 707472587,00 16/09/1992

الحسيمة03513P07م.م الدالية260تازةم م سدى بوبكرعبد الرحمان بن تابت 707472287,00 16/09/1992

الحسيمة03511P04م.م لحصن1849تازةم م سدى بوبكرعبد الرحمان بن تابت 707472187,00 16/09/1992

الحسيمة03523P04م.م مزوز1845تازةم م سدى بوبكرعبد الرحمان بن تابت 707472387,00 16/09/1992

جرسيف69305P11م.م بوحسان1869تازةم.م كوانسعيد بيدادة 724043687,00 16/09/1992

جرسيف69305P01م م بركين1866تازةم.م كوانسعيد بيدادة 724043587,00 16/09/1992

جرسيف69313P06م.م تيزي انتاسة1881تازةم.م سيدي بوسالمادريس الحسناوي 724294987,00 16/09/1992

جرسيف69305P11م.م بوحسان1869تازةم.م التوفيقعبدالحكيم دقشي 725416987,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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جرسيف69305P01م م بركين1866تازةم.م التوفيقعبدالحكيم دقشي 7254161087,00 16/09/1992

شفشاون15123P03م.م بني نبات200تازةم.م تازرينادريس ركاكي 764776686,50 16/09/1991

جرسيف69305P11م.م بوحسان1869تازةم م بني فراسنتنوتي الحبيب 776696386,50 16/09/1991

جرسيف69305P01م م بركين1866تازةم م بني فراسنتنوتي الحبيب 7766961086,50 16/09/1991

تازة69111P06م.م المعالي1997تازةم م بني فراسنتنوتي الحبيب 776696686,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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فيجيج29305P02مدرسة الزلقة2065فيجيجم.م  إبن ابى زرعبوشتاوي عبد ال 707840387,00 16/09/1992

فيجيج29305P06مجموعة مدارس الفتح2064فيجيجم.م  إبن ابى زرعبوشتاوي عبد ال 707840287,00 16/09/1992

فيجيج29306P01م.م خالد بن الولي الجماعات2080فيجيجم.م  إبن ابى زرعبوشتاوي عبد ال 707840187,00 16/09/1992

دريوش49717P05م.م بني بويعقوب299فيجيجمجموعة مدارس الطلسزريف محمد 7392571086,50 16/09/1993

فيجيج29309P07م.  المام على2062فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسحاجي محمد 744454286,50 16/09/1993

فيجيج29306P01م.م خالد بن الولي الجماعات2080فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسحاجي محمد 744454486,50 16/09/1993

فيجيج29309P08م م ابن دريت2060فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسحاجي محمد 744454186,50 16/09/1993

فيجيج29305P02مدرسة الزلقة2065فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسحاجي محمد 744454586,50 16/09/1993

ميدلت39519P04  م/م. أنفكو1197فيجيجم م المام مالكبزة محمد 833006686,50 28/10/1993

فيجيج29309P08م م ابن دريت2060فيجيجم م ابن دريتعل عبد ال 150715186,00 16/09/1981

فيجيج29306P01م.م خالد بن الولي الجماعات2080فيجيجم.م موحى ازكاغترزوقت لحسين 208308486,00 11/10/1982

فيجيج29309P08م م ابن دريت2060فيجيجم.م موحى ازكاغترزوقت لحسين 208308586,00 11/10/1982

دريوش49113P05م.م المتنبي301دريوشم.م أبــي حنــيفــةفوزية لقوام 377598391,00 16/09/1990

دريوش49115P02م.م الرميلة2107دريوشم.م أبــي حنــيفــةفوزية لقوام 377598491,00 16/09/1990

دريوش49711P03م. الزيتون2086دريوشم.م أبــي حنــيفــةفوزية لقوام 377598591,00 16/09/1990

دريوش49729P01م.م عين الشيفاء2093دريوشم.م أبــي حنــيفــةفوزية لقوام 377598191,00 16/09/1990

دريوش49721P04م.م.خالد ابن الوليد2089دريوشم.م أبــي حنــيفــةفوزية لقوام 377598291,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الناضور49509P05م/م ايديم314دريوشم.م بني يوسفموهاب الحسين 774989189,50 16/09/1991

دريوش49729P01م.م عين الشيفاء2093دريوشم.م بني يوسفموهاب الحسين 774989489,50 16/09/1991

دريوش49721P04م.م.خالد ابن الوليد2089دريوشم.م بني يوسفموهاب الحسين 774989389,50 16/09/1991

الناضور49319P17م/م الحرشة311دريوشم.م بني يوسفموهاب الحسين 774989289,50 16/09/1991

دريوش49111P05م.م بورمانة300دريوشم.م بني يوسفموهاب الحسين 774989589,50 16/09/1991

دريوش49711P03م. الزيتون2086دريوشم.م. طارق ابن زيادحنتي نور الدين 377561388,00 16/09/1990

دريوش49721P04م.م.خالد ابن الوليد2089دريوشم.م. طارق ابن زيادحنتي نور الدين 377561188,00 16/09/1990

دريوش49729P01م.م عين الشيفاء2093دريوشم.م. طارق ابن زيادحنتي نور الدين 377561288,00 16/09/1990

تازة69105P05م.م ملل2002دريوشم.م الشهداءبوسيف المفضل 383922588,00 17/09/1990

الحسيمة03317P10م.م تازوراخت العليا1825دريوشم.م الشهداءبوسيف المفضل 383922488,00 17/09/1990

الحسيمة03311P01م م اربعاء تاوريرت1820دريوشم.م الشهداءبوسيف المفضل 383922288,00 17/09/1990

الحسيمة03317P05م م امنـــــود1824دريوشم.م الشهداءبوسيف المفضل 383922388,00 17/09/1990

الحسيمة03311P05م م باينتي1819دريوشم.م الشهداءبوسيف المفضل 383922188,00 17/09/1990

دريوش49111P05م.م بورمانة300دريوشم.م الشهداءمحمد المختاري 775150587,50 16/09/1991

دريوش49729P01م.م عين الشيفاء2093دريوشم.م الشهداءمحمد المختاري 775150187,50 16/09/1991

دريوش49721P04م.م.خالد ابن الوليد2089دريوشم.م الشهداءمحمد المختاري 775150287,50 16/09/1991

دريوش49711P03م. الزيتون2086دريوشم.م الشهداءمحمد المختاري 775150487,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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دريوش49113P05م.م المتنبي301دريوشم.م الشهداءمحمد المختاري 775150387,50 16/09/1991

دريوش49715P02م.م اولد امغار2096دريوشم.م ظهر ابرانالوزاني الحسين 356433287,00 16/09/1989

دريوش49717P05م.م بني بويعقوب299دريوشم.م ظهر ابرانالوزاني الحسين 356433187,00 16/09/1989

دريوش49115P02م.م الرميلة2107دريوشم.م تاونتمحمد غوال 357462287,00 16/09/1989

دريوش49721P04م.م.خالد ابن الوليد2089دريوشم.م الشهداءسباغ عبد الكريم 743585586,50 16/09/1993

دريوش49717P05م.م بني بويعقوب299دريوشم.م بني يوسفمحمد اغبال 832910286,50 18/12/1993

الناضور49507P06م م بويخبـاش313الناضورم م بويخبـاشالحسن كربيلة 377793191,00 17/09/1990

الناضور49509P05م/م ايديم314الناضورم م بويخبـاشالحسن كربيلة 377793391,00 17/09/1990

الناضور49507P01م.م.قرية اركمان2146الناضورم م بويخبـاشالحسن كربيلة 377793291,00 17/09/1990

الناضور49319P17م/م الحرشة311الناضورم.م تاوريرت يوستةالحسن معلم 306716188,00 16/09/1989

الناضور49511P01م.م احريكاتن2144الناضورم.م تاوريرت يوستةالحسن معلم 306716588,00 16/09/1989

الناضور49317P01م.م جمال الدين الفغاني312الناضورم.م تاوريرت يوستةالحسن معلم 306716388,00 16/09/1989

الناضور49319P06م.م تاوريرت2138الناضورم.م تاوريرت يوستةعبدالعزيز الورياشي 356483388,00 16/09/1989

الناضور49317P01م.م جمال الدين الفغاني312الناضورم.م تاوريرت يوستةعبدالعزيز الورياشي 356483188,00 16/09/1989

الناضور49319P10م.م المهـدي بن تـومرت2137الناضورم.م تاوريرت يوستةعبدالعزيز الورياشي 356483288,00 16/09/1989

دريوش49113P05م.م المتنبي301الناضورم.م تاوريرت يوستةعبدالعزيز الورياشي 356483988,00 16/09/1989

الناضور49511P01م.م احريكاتن2144الناضورم.م تاوريرت يوستةعبدالعزيز الورياشي 356483488,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

52

الناضور49317P01م.م جمال الدين الفغاني312الناضورم.م الصفصافحميد راحبي 378421288,00 16/09/1990

دريوش49715P02م.م اولد امغار2096الناضورم.م الصفصافحميد راحبي 378421888,00 16/09/1990

دريوش49711P03م. الزيتون2086الناضورم.م الصفصافحميد راحبي 378421688,00 16/09/1990

دريوش49729P01م.م عين الشيفاء2093الناضورم.م الصفصافحميد راحبي 378421788,00 16/09/1990

الناضور49319P10م.م المهـدي بن تـومرت2137الناضورم.م الصفصافحميد راحبي 378421488,00 16/09/1990

الناضور49319P10م.م المهـدي بن تـومرت2137الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401788,00 16/09/1990

دريوش49111P05م.م بورمانة300الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 3794011088,00 16/09/1990

الناضور49319P06م.م تاوريرت2138الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401888,00 16/09/1990

الناضور49317P01م.م جمال الدين الفغاني312الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401688,00 16/09/1990

الناضور49511P01م.م احريكاتن2144الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401988,00 16/09/1990

الناضور49511P01م.م احريكاتن2144الناضورم.م البركانيينيوسف مغراوي 391336688,00 17/09/1990

دريوش49111P05م.م بورمانة300الناضورم.م البركانيينيوسف مغراوي 391336788,00 17/09/1990

دريوش49113P05م.م المتنبي301الناضورم.م المام الطبريعبدالسلم هنو 771813887,50 16/09/1991

الناضور49319P06م.م تاوريرت2138الناضورم.م المام الطبريعبدالسلم هنو 771813687,50 16/09/1991

الناضور49319P06م.م تاوريرت2138الناضورم.م قاسم الزهيريعبدالرحمن مختاري 775356387,50 16/09/1991

الناضور49319P06م.م تاوريرت2138الناضورم.م الصفصافبنيونس عواج 7754281087,50 16/09/1991

الناضور49319P10م.م المهـدي بن تـومرت2137الناضورم.م الصفصافبنيونس عواج 775428187,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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دريوش49115P02م.م الرميلة2107الناضورم.م المختار السوسيمحمد عبدالوهاب 7067241087,00 16/09/1992

تاوريرت55700P19م. محمد بن الهاشمي2250الناضورم.م اولد منصورقيشوحي موسى 707377787,00 16/09/1992

فيجيج29309P07م.  المام على2062الناضورم.م اولد منصورقيشوحي موسى 707377887,00 16/09/1992

جـــرادة55314P01م  م لبختا2225الناضورم.م اطرارةرشيد الصابري 7178151087,00 16/09/1992

تاوريرت55711P07م.م اولد عبد ال2270الناضورم م بوعـــــــركيوسف طالب 7196561087,00 16/09/1992

دريوش49715P02م.م اولد امغار2096الناضورم.م عمرو بن العاصابراهيم بوبكري 740531286,50 16/09/1993

دريوش49717P05م.م بني بويعقوب299الناضورم/م لفوارسمحمد اركيك 746960886,50 16/09/1993

الناضور49507P01م.م.قرية اركمان2146وجدة انجــادم.م المهدي بنتومرتعلي التلمساني 216510488,00 16/09/1985

الناضور49507P06م م بويخبـاش313وجدة انجــادم.م المهدي بنتومرتعلي التلمساني 216510388,00 16/09/1985

بركــان55111P09م م اولد علي الشباب2198وجدة انجــادم.م المهدي بنتومرتعلي التلمساني 216510188,00 16/09/1985

الناضور49319P17م/م الحرشة311وجدة انجــادم.م المهدي بنتومرتعلي التلمساني 216510588,00 16/09/1985

الناضور49509P05م/م ايديم314وجدة انجــادم.م المهدي بنتومرتعلي التلمساني 216510288,00 16/09/1985

الناضور49509P05م/م ايديم314وجدة انجــادم.م بدرعمرو شقروني 236717188,00 17/09/1984

الناضور49507P01م.م.قرية اركمان2146وجدة انجــادم.م بدرعمرو شقروني 236717288,00 17/09/1984

بركــان55111P09م م اولد علي الشباب2198وجدة انجــادم.م بدرعمرو شقروني 236717388,00 17/09/1984

تاوريرت55717P04م م ملقى الويدان2269وجدة انجــادم.م مصعب بن عميرشاوش العيد 354221288,00 16/09/1989

تاوريرت55721P03م.م بوصدان2262وجدة انجــادم.م مصعب بن عميرشاوش العيد 354221188,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

54

تاوريرت55721P03م.م بوصدان2262وجدة انجــادم. انوالعبد الرحيم الطويل 383510388,00 17/09/1990

تاوريرت55717P04م م ملقى الويدان2269وجدة انجــادم. انوالعبد الرحيم الطويل 383510188,00 17/09/1990

تاوريرت55700P19م. محمد بن الهاشمي2250وجدة انجــادم. انوالعبد الرحيم الطويل 383510288,00 17/09/1990

الناضور49319P17م/م الحرشة311بركــانم.م سعد بن عبادةاربيعي مصطفى 288409488,00 16/09/1986

الناضور49317P01م.م جمال الدين الفغاني312بركــانم.م سعد بن عبادةاربيعي مصطفى 288409388,00 16/09/1986

الناضور49507P01م.م.قرية اركمان2146بركــانم.م سعد بن عبادةاربيعي مصطفى 288409188,00 16/09/1986

الناضور49507P06م م بويخبـاش313بركــانم.م سعد بن عبادةاربيعي مصطفى 288409288,00 16/09/1986

الناضور49319P10م.م المهـدي بن تـومرت2137بركــانم.م سعد بن عبادةاربيعي مصطفى 288409588,00 16/09/1986

بركــان55111P09م م اولد علي الشباب2198بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967188,00 16/09/1987

الناضور49509P05م/م ايديم314بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967388,00 16/09/1987

الناضور49507P06م م بويخبـاش313بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967288,00 16/09/1987

دريوش49113P05م.م المتنبي301بركــانم.م الشهداءمصرور حميد 351254788,00 16/09/1989

الناضور49511P01م.م احريكاتن2144بركــانم.م الشهداءمصرور حميد 351254588,00 16/09/1989

الناضور49319P17م/م الحرشة311بركــانم.م الشهداءمصرور حميد 351254488,00 16/09/1989

الناضور49507P06م م بويخبـاش313بركــانم.م الشهداءمصرور حميد 351254388,00 16/09/1989

بركــان55111P09م م اولد علي الشباب2198بركــانم.م الشهداءمصرور حميد 351254188,00 16/09/1989

تاوريرت55711P07م.م اولد عبد ال2270بركــانم.م اولد يعقوبرحيلي محمد 348759187,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

55

دريوش49717P05م.م بني بويعقوب299بركــانم.م بني موسى لعطاشنور الدين بلحاج 7195831087,00 16/09/1992

دريوش49715P02م.م اولد امغار2096بركــانم.م بني موسى لعطاشنور الدين بلحاج 719583487,00 16/09/1992

الحسيمة03311P06 م.م تفساست1818بركــانم م أحدعزيماني العيد 172544686,00 16/09/1981

الناضور49507P01م.م.قرية اركمان2146جـــرادةم م تيولى الجماعاتيةعبد القادر الزمري 718060490,00 16/09/1992

جـــرادة55314P01م  م لبختا2225جـــرادةم م تيولى الجماعاتيةعبد القادر الزمري 718060190,00 16/09/1992

تاوريرت55721P03م.م بوصدان2262جـــرادةم م تيولى الجماعاتيةعبد القادر الزمري 718060290,00 16/09/1992

بركــان55111P09م م اولد علي الشباب2198جـــرادةم م تيولى الجماعاتيةعبد القادر الزمري 718060390,00 16/09/1992

جـــرادة55314P01م  م لبختا2225جـــرادةم م كفايتيحي هداجي 390908488,00 17/09/1990

تاوريرت55700P19م. محمد بن الهاشمي2250جـــرادةم م كفايتيحي هداجي 390908288,00 17/09/1990

تاوريرت55700P19م. محمد بن الهاشمي2250جـــرادةم.م سيدي داودعبد ال التومي 762916287,50 16/09/1991

تاوريرت55711P07م.م اولد عبد ال2270جـــرادةم.م سيدي داودعبد ال التومي 762916487,50 16/09/1991

دريوش49711P03م. الزيتون2086جـــرادةم.م سيدي داودعبد ال التومي 762916587,50 16/09/1991

تاوريرت55717P04م م ملقى الويدان2269جـــرادةم.م سيدي داودعبد ال التومي 762916187,50 16/09/1991

دريوش49115P02م.م الرميلة2107جـــرادةم.م سيدي داودعبد ال التومي 762916687,50 16/09/1991

فيجيج29306P01م.م خالد بن الولي الجماعات2080جـــرادةم م كفايتالعيد مومني 740659586,50 16/09/1993

فيجيج29305P06مجموعة مدارس الفتح2064جـــرادةم م كفايتالعيد مومني 740659386,50 16/09/1993

فيجيج29305P02مدرسة الزلقة2065جـــرادةم م كفايتالعيد مومني 740659486,50 16/09/1993

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

56

تاوريرت55721P03م.م بوصدان2262تاوريرتم م الرضوانمحمدين خيبش 238429188,00 17/09/1984

تاوريرت55721P03م.م بوصدان2262تاوريرتم م عبد ال كنونميمون  عياد 354173188,00 16/09/1989

تاوريرت55717P04م م ملقى الويدان2269تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745287,50 16/09/1991

دريوش49111P05م.م بورمانة300تاوريرتم.م إبن بطوطةادريس اصغير 775204387,50 16/09/1991

جـــرادة55314P01م  م لبختا2225تاوريرتم.م 11 ينايريحي بوشلغم 356644487,00 16/09/1989

تاوريرت55711P07م.م اولد عبد ال2270تاوريرتم.م 11 ينايريحي بوشلغم 356644287,00 16/09/1989

تاوريرت55711P07م.م اولد عبد ال2270تاوريرتم.م إبن بطوطةيحي سعيدي 724953387,00 16/09/1992

فيجيج29305P06مجموعة مدارس الفتح2064تاوريرتم.م إبن بطوطةيحي سعيدي 724953687,00 16/09/1992

دريوش49715P02م.م اولد امغار2096تاوريرتم.م إبن بطوطةيحي سعيدي 724953587,00 16/09/1992

فيجيج29309P07م.  المام على2062تاوريرتم.م إبن بطوطةيحي سعيدي 724953787,00 16/09/1992

دريوش49115P02م.م الرميلة2107تاوريرتم.م إبن بطوطةيحي سعيدي 724953887,00 16/09/1992

فيجيج29305P06مجموعة مدارس الفتح2064تاوريرتم.م أبي بكر الصديقالحسن سني 725043687,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة11

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

57

كلميم31105P11م.م حاسي الكاح2359السمارةم.م النورمعمور محمد 698362586,00 16/09/1980

أسـا الزاك31505P01م.م طارق بن زياد2322السمارةم.م النورمعمور محمد 698362686,00 16/09/1980

أسـا الزاك31505P08م. محمد السادس البتدائية364السمارةم.م النورمعمور محمد 698362186,00 16/09/1980

أسـا الزاك31511P01م. عمربن الخطاب2323السمارةم.م النورمعمور محمد 698362786,00 16/09/1980

طانطان63111P01م.م معركة مركالة2381السمارةم.م النورمعمور محمد 698362286,00 16/09/1980

الصويرة23320P13م.م ايت بوصدوك3293كلميمم.م ابن الطفيلعبد الجليل عزيم 359352488,00 17/09/1990

الصويرة23323P04م م تبولعوانت3336كلميمم.م ابن الطفيلعبد الجليل عزيم 359352288,00 17/09/1990

الصويرة23311P02م م المختار السوسي3323كلميمم.م ابن الطفيلعبد الجليل عزيم 359352188,00 17/09/1990

الصويرة23320P09م.م ابارو3286كلميمم.م ابن الطفيلعبد الجليل عزيم 359352388,00 17/09/1990

طاطا67111P12م. اغير اغناين2391كلميمم.م ابن الطفيلالحسين البقالي 707524187,00 16/09/1992

سيدي إيفني73460P15م/م ابن باجة2794كلميمم.م ابن الطفيلسعيد تاقارورت 725381587,00 16/09/1992

تيزنيت73460P21م.م بكار الحسين بن حيسون2641كلميمم.م ابن الطفيلسعيد تاقارورت 725381287,00 16/09/1992

سيدي إيفني73911P07م.م سيدي اعزا2807كلميمم.م ابن الطفيلسعيد تاقارورت 725381787,00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي410كلميمم.م ابن الطفيلسعيد تاقارورت 725381387,00 16/09/1992

سيدي إيفني73219P01م.م الرازي2798كلميمم.م ابن الطفيلسعيد تاقارورت 725381687,00 16/09/1992

كلميم31111P01م جبل الباني2354كلميمم م الفقيه محمد بن احمدالحسن ميشين 174567286,00 21/09/1983

كلميم31117P02م م ابراهيم الدرويش2356كلميمم م الفقيه محمد بن احمدالحسن ميشين 174567186,00 21/09/1983

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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كلميم31117P02م م ابراهيم الدرويش2356كلميمم م إبن تومرتعلي اسرور 689670185,00 31/10/1978

طانطان63113P12م. معركة انوال2377طانطانم. معركة الدشيرة عبدالرحيم أركيل 735094286,50 16/09/1993

كلميم31111P01م جبل الباني2354طانطانم. معركة الدشيرة عبدالرحيم أركيل 735094486,50 16/09/1993

كلميم31105P11م.م حاسي الكاح2359طانطانم. معركة الدشيرة عبدالرحيم أركيل 735094586,50 16/09/1993

طانطان63113P16م. ابن سينا2380طانطانم. معركة الدشيرة عبدالرحيم أركيل 735094186,50 16/09/1993

طانطان63111P01م.م معركة مركالة2381طانطانم. معركة الدشيرة عبدالرحيم أركيل 735094386,50 16/09/1993

طاطا67105P03م م  توزنين2390طاطام م  العتيقالصديقي عبد الرشيد 56999388,00 16/09/1994

طاطا67000P01م.م تمدولت382طاطام م  العتيقالصديقي عبد الرشيد 56999288,00 16/09/1994

طاطا67311P04م م  لخرويعة2406طاطام م  العتيقالصديقي عبد الرشيد 56999188,00 16/09/1994

طاطا67305P06م.م اولد علي2403طاطام م  العتيقالصديقي عبد الرشيد 56999588,00 16/09/1994

طاطا67305P04م.م اكينان2401طاطام م  العتيقالصديقي عبد الرشيد 56999488,00 16/09/1994

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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تارودانت66407P02م.م واحليبا2567اكادير اداوتنـانم/م. الفردوساحويص الحسن 303212188,00 16/09/1987

الصويرة23648P01م/م عمرو بن العاص3334اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354684488,00 16/09/1989

الصويرة23313P02م.م.عقبة ابن نافع3344اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354684188,00 16/09/1989

الصويرة23379P02م.م اداشفي3341اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354684388,00 16/09/1989

الصويرة23313P01م م  طارق ابن زياد3339اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354684288,00 16/09/1989

الصويرة23320P28م.م اساعن3333اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354684588,00 16/09/1989

سيدي إيفني73323P06م م المقاومة2782اكادير اداوتنـانم.م المنارلحسن روط 762186287,50 16/09/1991

سيدي إيفني73323P05م.م وادي المخازن2779اكادير اداوتنـانم.م المنارلحسن روط 762186187,50 16/09/1991

تارودانت66723P01م.م إبن الفارض2581اكادير اداوتنـانم.م المنارلحسن روط 762186587,50 16/09/1991

تارودانت66767P01م.م واد المخازن2579اكادير اداوتنـانم.م المنارلحسن روط 762186787,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01604P01م.م انبدور417اكادير اداوتنـانم. الطلسايت ابراهيم الحسين 765395287,50 16/09/1991

تارودانت66129P02م.م الجولن2502اكادير اداوتنـانم. الطلسايت ابراهيم الحسين 765395487,50 16/09/1991

تارودانت66119P02م.م خميس ايت يونس2505اكادير اداوتنـانم. الطلسايت ابراهيم الحسين 765395587,50 16/09/1991

تارودانت66900P70  م.م انفكن2531اكادير اداوتنـانم. الطلسايت ابراهيم الحسين 765395187,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01119P03م.م محمد ابن ابراهيم2693اكادير اداوتنـانم. الطلسايت ابراهيم الحسين 765395387,50 16/09/1991

تارودانت66900P70  م.م انفكن2531اكادير اداوتنـانم. وادي سوسحسن اسريري 768473187,50 16/09/1991

تيزنيت73111P02م.م احمد بن بوجمعة2651اكادير اداوتنـانم. وادي سوسحسن اسريري 768473687,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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رقم التأجير
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تارودانت66129P02م.م الجولن2502اكادير اداوتنـانم. وادي سوسحسن اسريري 768473287,50 16/09/1991

تارودانت66327P01م م تلمكانت2523اكادير اداوتنـانم. وادي سوسحسن اسريري 768473387,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01119P03م.م محمد ابن ابراهيم2693اكادير اداوتنـانم. وادي سوسحسن اسريري 768473487,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01119P03م.م محمد ابن ابراهيم2693اكادير اداوتنـانم. الطلسبلقاسم بوركعة 769775187,50 16/09/1991

تيزنيت73121P03م.م التقدم2657اكادير اداوتنـانم. الطلسبلقاسم بوركعة 769775487,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01607P02م.م ايت اعزا2701اكادير اداوتنـانم. الطلسبلقاسم بوركعة 769775287,50 16/09/1991

تيزنيت73233P02م.م اركان2673اكادير اداوتنـانم. الطلسبلقاسم بوركعة 769775387,50 16/09/1991

تيزنيت73111P01م.م علل بن عبد ال2650اكادير اداوتنـانم. الطلسبلقاسم بوركعة 769775587,50 16/09/1991

تارودانت66900P70  م.م انفكن2531اكادير اداوتنـانم.م سي احمد الراميايكري المصطفى 775533287,50 16/09/1991

تارودانت66511P02م.م تفنوت2603اكادير اداوتنـانم.م سيدي سعيد اوحماداتزمورت علي 707232987,00 16/09/1992

تارودانت66129P02م.م الجولن2502اكادير اداوتنـانم.م سيدي سعيد اوحماداتزمورت علي 707232587,00 16/09/1992

تارودانت66900P44م/م توينرت2522اكادير اداوتنـانم.م سيدي سعيد اوحماداتزمورت علي 707232387,00 16/09/1992

تارودانت66327P01م م تلمكانت2523اكادير اداوتنـانم.م سيدي سعيد اوحماداتزمورت علي 707232487,00 16/09/1992

الصويرة23313P02م.م.عقبة ابن نافع3344اكادير اداوتنـانم.م المنارشراح الجيللي 707306287,00 16/09/1992

الصويرة23313P01م م  طارق ابن زياد3339اكادير اداوتنـانم.م المنارشراح الجيللي 707306487,00 16/09/1992

تارودانت66900P44م/م توينرت2522اكادير اداوتنـانم.م سي احمد الراميالحسين اغيد 724145387,00 16/09/1992

تارودانت66327P01م م تلمكانت2523اكادير اداوتنـانم.م الهضاب  أمسكروضمحمد العتوت 725146187,00 06/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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ورززات51737P11م.م تكاديرت2461ورززاتم م تورجدالعبدال بوناب 737795189,50 16/09/1993

ورززات51323P03م م تيغدوت2467ورززاتم م تورجدالعبدال بوناب 737795289,50 16/09/1993

ورززات51323P02م.م. انزال2465ورززاتم م تورجدالعبدال بوناب 737795389,50 16/09/1993

ورززات51325P02م م تلوات2459ورززاتم م تورجدالعبدال بوناب 737795589,50 16/09/1993

ورززات51311P04م.م اما غودن2463ورززاتم م تورجدالعبدال بوناب 737795489,50 16/09/1993

ورززات51323P02م.م. انزال2465ورززاتم م ايت بن حدوايت رحوموما احمد 383100188,00 17/09/1990

ورززات51325P07م.م احنداكن2458ورززاتم م ايت بن حدوايت رحوموما احمد 383100488,00 17/09/1990

ورززات51325P02م م تلوات2459ورززاتم م ايت بن حدوايت رحوموما احمد 383100388,00 17/09/1990

ورززات51737P11م.م تكاديرت2461ورززاتم م ايت بن حدوايت رحوموما احمد 383100588,00 17/09/1990

ورززات51323P03م م تيغدوت2467ورززاتم م ايت بن حدوايت رحوموما احمد 383100288,00 17/09/1990

ورززات51323P03م م تيغدوت2467ورززاتم م ايت بن حدووتباع محمد 393482287,50 09/01/1991

ورززات51323P02م.م. انزال2465ورززاتم م ايت بن حدووتباع محمد 393482187,50 09/01/1991

ورززات51314P01م.م تمزيرت397ورززاتم م امزاوروبعكريم محمد 768376187,50 16/09/1991

ورززات51325P02م م تلوات2459ورززاتم.م تزنتوتكاوركوت محمد 706977387,00 16/09/1992

ورززات51737P11م.م تكاديرت2461ورززاتم.م تزنتوتكاوركوت محمد 706977287,00 16/09/1992

ورززات51325P07م.م احنداكن2458ورززاتم.م تزنتوتكاوركوت محمد 706977487,00 16/09/1992

ورززات51325P02م م تلوات2459ورززاتم.م احنداكناحمد ايت جماع 787109287,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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ورززات51311P04م.م اما غودن2463ورززاتم.م احنداكناحمد ايت جماع 787109487,00 16/09/1992

ورززات51737P11م.م تكاديرت2461ورززاتم.م احنداكناحمد ايت جماع 787109387,00 16/09/1992

ورززات51325P07م.م احنداكن2458ورززاتم.م احنداكناحمد ايت جماع 787109187,00 16/09/1992

ورززات51311P04م.م اما غودن2463ورززاتم م امرزكاناساكور محمد 737602286,50 16/09/1993

ورززات51737P11م.م تكاديرت2461ورززاتم م امرزكاناساكور محمد 737602186,50 16/09/1993

ورززات51600P10 م.م اكيرت نيكرنان2483ورززاتم م  ادلسانرفيق عبد الرزاق 737925686,50 16/09/1993

ورززات51314P01م.م تمزيرت397ورززاتم م  ادلسانرفيق عبد الرزاق 737925386,50 16/09/1993

ورززات51600P10 م.م اكيرت نيكرنان2483ورززاتم م  ادلسانمحمد أكرام 738762486,50 16/09/1993

ورززات51314P01م.م تمزيرت397ورززاتم م  ادلسانمحمد أكرام 7387621086,50 16/09/1993

ورززات51600P10 م.م اكيرت نيكرنان2483ورززات م.م. الخامسةمحمد أفقير 738811686,50 16/09/1993

ورززات51309P02م م تامعروفت2474ورززاتم.م.المسيرةأيت مبارك محمد 749699486,50 16/09/1993

ورززات51325P07م.م احنداكن2458ورززاتم.م. انزالبركوكو محمد 771873286,50 16/09/1991

تارودانت66900P52م/م ايت اسايح2587تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 769173389,50 16/09/1991

تارودانت66731P01م.م  تجكالت406تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 769173589,50 16/09/1991

تارودانت66771P01م.م التقدم2586تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 769173289,50 16/09/1991

تارودانت66900P09م.م الدارسة2540تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 769173189,50 16/09/1991

تارودانت66327P08م.م الزلقة2575تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 769173489,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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تارودانت66407P02م.م واحليبا2567تارودانتم م السلمعبد اللطيف بخاسهم 232079588,00 16/09/1987

تارودانت66900P52م/م ايت اسايح2587تارودانتم م السلمعبد اللطيف بخاسهم 232079288,00 16/09/1987

تارودانت66771P01م.م التقدم2586تارودانتم م السلمعبد اللطيف بخاسهم 232079188,00 16/09/1987

تارودانت66723P01م.م إبن الفارض2581تارودانتم م السلمعبد اللطيف بخاسهم 232079488,00 16/09/1987

تارودانت66765P01م.م اليرموك2559تارودانتم م السلمعبد اللطيف بخاسهم 232079388,00 16/09/1987

تارودانت66900P52م/م ايت اسايح2587تارودانت  م.م 30 يوليوزلحسن بنضب 354796388,00 16/09/1989

تارودانت66327P08م.م الزلقة2575تارودانت  م.م 30 يوليوزلحسن بنضب 354796188,00 16/09/1989

تارودانت66900P14م.م العقيد العلم2596تارودانت  م.م 30 يوليوزلحسن بنضب 354796488,00 16/09/1989

تارودانت66771P01م.م التقدم2586تارودانت  م.م 30 يوليوزلحسن بنضب 354796288,00 16/09/1989

تارودانت66771P01م.م التقدم2586تارودانتم.م ابن نفيسبوبكر سلم 378612488,00 17/09/1990

تارودانت66900P52م/م ايت اسايح2587تارودانتم.م ابن نفيسبوبكر سلم 378612588,00 17/09/1990

تارودانت66765P01م.م اليرموك2559تارودانتم.م ابن نفيسبوبكر سلم 378612388,00 17/09/1990

تارودانت66327P08م.م الزلقة2575تارودانتم.م ابن نفيسبوبكر سلم 378612288,00 17/09/1990

تارودانت66407P02م.م واحليبا2567تارودانتم.م ابن نفيسبوبكر سلم 378612188,00 17/09/1990

تارودانت66765P01م.م اليرموك2559تارودانتم.م 6 نونبر الكراكرمبارك العيساوي 383647188,00 17/09/1990

تارودانت66723P01م.م إبن الفارض2581تارودانتم.م 6 نونبر الكراكرمبارك العيساوي 383647388,00 17/09/1990

تارودانت66900P14م.م العقيد العلم2596تارودانتم.م 6 نونبر الكراكرمبارك العيساوي 383647288,00 17/09/1990
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تارودانت66327P08م.م الزلقة2575تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672388,00 17/09/1990

تارودانت66771P01م.م التقدم2586تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672488,00 17/09/1990

تارودانت66900P70  م.م انفكن2531تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672188,00 17/09/1990

تارودانت66117P03م.م ابناء الغد2513تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672588,00 17/09/1990

تارودانت66765P01م.م اليرموك2559تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672288,00 17/09/1990

تارودانت66900P70  م.م انفكن2531تارودانتم.م خالد بن الوليدحسن ضابة 385519288,00 17/09/1990

تارودانت66407P02م.م واحليبا2567تارودانتم.م البعاريرمبارك ايت احساين 765445187,50 16/09/1991

تارودانت66900P14م.م العقيد العلم2596تارودانتم.م البعاريرمبارك ايت احساين 765445387,50 16/09/1991

تارودانت66731P01م.م  تجكالت406تارودانتم.م البعاريرمبارك ايت احساين 765445687,50 16/09/1991

تارودانت66900P33م.م النوار2604تارودانتم.م البعاريرمبارك ايت احساين 765445787,50 16/09/1991

الصويرة23888P01المركب التربوي المندمج م513تارودانتم.م واد سوسنعيمة ايت ناصر 766289187,50 16/09/1991

تارودانت66900P09م.م الدارسة2540تارودانتم.م زاوية سيدي داودرايس محمد 766334287,50 16/09/1991

تارودانت66900P81م.م الفراهيدي2625تارودانتم.م زاوية سيدي داودرايس محمد 766334587,50 16/09/1991

تارودانت66731P01م.م  تجكالت406تارودانتم.م زاوية سيدي داودرايس محمد 766334487,50 16/09/1991

تارودانت66900P34م.م ارزى2626تارودانتم.م حسان بن ثابتابراهيم السمسار 766354487,50 16/09/1991

تارودانت66900P22م.م امغيض2620تارودانتم.م حسان بن ثابتابراهيم السمسار 766354587,50 16/09/1991

تارودانت66900P19م.م سيدي حمو الطالب2606تارودانتم.م حسان بن ثابتابراهيم السمسار 7663541087,50 16/09/1991
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تارودانت66767P01م.م واد المخازن2579تارودانتم.م حسان بن ثابتابراهيم السمسار 766354187,50 16/09/1991

تارودانت66900P19م.م سيدي حمو الطالب2606تارودانتم.م سيدي احمد اوزيوالحسن اد العسري 769931187,50 22/11/1991

تارودانت66119P02م.م خميس ايت يونس2505تارودانتم م المختار السوسىاحمد العزاوي 783533687,50 16/09/1991

تارودانت66117P03م.م ابناء الغد2513تارودانتم م المختار السوسىاحمد العزاوي 783533787,50 16/09/1991

تارودانت66900P34م.م ارزى2626تارودانتم.م ايت صالحعمر بن ابراهيم  ايت بهو 7066221087,00 16/09/1992

تارودانت66900P19م.م سيدي حمو الطالب2606تارودانتم.م ايت صالحعمر بن ابراهيم  ايت بهو 706622887,00 16/09/1992

تارودانت66129P02م.م الجولن2502تارودانتم م مامون اولد سعيدابراهيم بلم 707081287,00 16/09/1992

تارودانت66900P42م/م ابا كيزن2511تارودانت  م.م 30 يوليوزعبد ال الكويرى 707125287,00 16/09/1992

تارودانت66900P81م.م الفراهيدي2625تارودانت  م.م 30 يوليوزعبد ال الكويرى 707125387,00 16/09/1992

تارودانت66900P19م.م سيدي حمو الطالب2606تارودانتم م مامون اولد سعيدبوجمعة عزام 707225687,00 16/09/1992

تارودانت66515P01م م اسكاون2610تارودانتم م مامون اولد سعيدبوجمعة عزام 707225887,00 16/09/1992

تارودانت66900P34م.م ارزى2626تارودانتم م مامون اولد سعيدبوجمعة عزام 707225987,00 16/09/1992

تارودانت66515P02م.م اعرابن2608تارودانتم م مامون اولد سعيدبوجمعة عزام 707225787,00 16/09/1992

تارودانت66905P12م.م سيدي احماد امالك2583تارودانتم.م البعاريرابراهيم ايت عدي 707229787,00 16/09/1992

طاطا67111P08م/م تيزغت2397تارودانتم م الهوزاليالحسين أزغار 707242487,00 16/09/1992

طاطا67000P01م.م تمدولت382تارودانتم م الهوزاليالحسين أزغار 707242587,00 16/09/1992

طاطا67111P12م. اغير اغناين2391تارودانتم م الهوزاليالحسين أزغار 707242287,00 16/09/1992
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طاطا67513P01م م  تــاكموت2396تارودانتم م الهوزاليالحسين أزغار 707242187,00 16/09/1992

طاطا67105P03م م  توزنين2390تارودانتم م الهوزاليالحسين أزغار 707242387,00 16/09/1992

تارودانت66327P01م م تلمكانت2523تارودانتم. اغشينحسن الشاري 707333287,00 16/09/1992

تارودانت66900P44م/م توينرت2522تارودانتم م الطلبةحسن لحسيني 707610287,00 16/09/1992

تارودانت66515P01م م اسكاون2610تارودانتم م  صلح الدين اليوبىبوجمع ايت جبلي 707703187,00 16/09/1992

تارودانت66119P02م.م خميس ايت يونس2505تارودانتم م الهوزاليمحمد كرحو 724127987,00 16/09/1992

تارودانت66117P03م.م ابناء الغد2513تارودانتم م الهوزاليمحمد كرحو 724127787,00 16/09/1992

تارودانت66900P77م.م ازكرور2605تارودانتم م الوحدة المغاربيةحسن أوكرزي 725088987,00 16/09/1992

تارودانت66900P33م.م النوار2604تارودانتم.م  مصامدة اولوزعبد الكريم داكر 725223287,00 16/09/1992

تارودانت66511P02م.م تفنوت2603تارودانتم.م  مصامدة اولوزعبد الكريم داكر 725223587,00 16/09/1992

تارودانت66900P77م.م ازكرور2605تارودانتم.م  مصامدة اولوزعبد الكريم داكر 725223387,00 16/09/1992

تارودانت66515P02م.م اعرابن2608تارودانتم م الطلبةمحمد اكداش 725244987,00 16/09/1992

تارودانت66900P81م.م الفراهيدي2625تارودانتم م الطلبةمحمد اكداش 725244787,00 16/09/1992

تارودانت66900P77م.م ازكرور2605تارودانتم م الطلبةمحمد اكداش 7252441087,00 16/09/1992

تارودانت66900P44م/م توينرت2522تارودانتم م الطلبةمحمد اكداش 725244187,00 16/09/1992

تارودانت66900P42م/م ابا كيزن2511تارودانتم م الهوزاليمحمد انوكو 725285387,00 16/09/1992

تارودانت66515P02م.م اعرابن2608تارودانتم.م إبن عباد تاركةمولي العربي أزبير 725844987,00 16/09/1992
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تارودانت66900P34م.م ارزى2626تارودانتم.م امحند ابراهيم اليعقوبيلحسن امزيل 776678287,00 13/01/1992

تارودانت66900P22م.م امغيض2620تارودانتم.م امحند ابراهيم اليعقوبيلحسن امزيل 776678187,00 13/01/1992

تارودانت66900P22م.م امغيض2620تارودانت  م.م سيدي احمد اوعمرالمصطفى بومحاش 778152687,00 27/01/1992

تارودانت66767P01م.م واد المخازن2579تارودانت  م.م سيدي احمد اوعمرالمصطفى بومحاش 778152387,00 27/01/1992

تارودانت66905P12م.م سيدي احماد امالك2583تارودانتم.م خالد بن الوليدلحسن بن خالي 739358686,50 16/09/1993

تارودانت66900P44م/م توينرت2522تارودانتم.م خالد بن الوليدلحسن بن خالي 739358186,50 16/09/1993

تارودانت66905P12م.م سيدي احماد امالك2583تارودانتم.م ابن نفيسمبارك بوفلفل 742117886,50 16/09/1993

تارودانت66515P02م.م اعرابن2608تارودانتم.م ابن نفيسمبارك بوفلفل 742117186,50 16/09/1993

تارودانت66905P12م.م سيدي احماد امالك2583تارودانتم.م سيدى وعزيزمحمد ايت افقير 744308486,50 16/09/1993

تارودانت66511P02م.م تفنوت2603تارودانتم.م التقدمعمر اكرجا 766346586,50 16/09/1991

تارودانت66905P12م.م سيدي احماد امالك2583تارودانتم.م التقدمعمر اكرجا 766346186,50 16/09/1991

تارودانت66515P01م م اسكاون2610تارودانتم.م التقدمعمر اكرجا 766346986,50 16/09/1991

تارودانت66900P33م.م النوار2604تارودانتم.م التقدمعمر اكرجا 766346786,50 16/09/1991

تارودانت66900P77م.م ازكرور2605تارودانتم.م اولد مسافرالحسين برغاش 769848386,50 16/09/1991

تارودانت66900P81م.م الفراهيدي2625تارودانتم.م اولد مسافرالحسين برغاش 769848886,50 16/09/1991

تارودانت66515P02م.م اعرابن2608تارودانتم.م اولد مسافرالحسين برغاش 769848686,50 16/09/1991

تيزنيت73100P13م.م الزهور2649تارودانت  م.م سيدي احمد اوعمرالعربي خيضر 771837886,50 16/09/1991
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تيزنيت73121P03م.م التقدم2657تيزنيتم.م محمد بن الهاشميعبدال احندوز 724239289,00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي410تيزنيتم.م محمد بن الهاشميعبدال احندوز 724239189,00 16/09/1992

تيزنيت73233P02م.م اركان2673تيزنيتم.م محمد بن الهاشميعبدال احندوز 724239389,00 16/09/1992

سيدي إيفني73460P15م/م ابن باجة2794تيزنيتم.م سيدي بوعبدلينبيل قمري 377592188,00 17/09/1990

سيدي إيفني73915P05م.م الزرقطوني2787تيزنيتم.م المحيطحسن بوجعود 393889188,00 12/12/1990

سيدي إيفني73207P02م.م محمد بن الحسين2786تيزنيتم.م المحيطحسن بوجعود 393889288,00 12/12/1990

سيدي إيفني73323P05م.م وادي المخازن2779تيزنيتم.م المحيطحسن بوجعود 393889388,00 12/12/1990

سيدي إيفني73207P02م.م محمد بن الحسين2786تيزنيتم.م الحسن البونعمانيمحمد اصف 765471487,50 16/09/1991

تيزنيت73121P03م.م التقدم2657تيزنيتم.م الحسن البونعمانيمحمد اصف 765471587,50 16/09/1991

تيزنيت73233P02م.م اركان2673تيزنيتم.م الحسن البونعمانيمحمد اصف 765471187,50 16/09/1991

سيدي إيفني73915P05م.م الزرقطوني2787تيزنيتم.م الحسن البونعمانيمحمد اصف 765471387,50 16/09/1991

سيدي إيفني73460P15م/م ابن باجة2794تيزنيتم.م الحسن البونعمانيمحمد اصف 765471287,50 16/09/1991

سيدي إيفني73915P05م.م الزرقطوني2787تيزنيتم.م سيدي الطاهر السملليابراهيم بوالحنا 724250187,00 16/09/1992

سيدي إيفني73207P02م.م محمد بن الحسين2786تيزنيتم.م سيدي الطاهر السملليابراهيم بوالحنا 724250287,00 16/09/1992

سيدي إيفني73323P05م.م وادي المخازن2779تيزنيتم.م سيدي الطاهر السملليابراهيم بوالحنا 724250387,00 16/09/1992

سيدي إيفني73207P02م.م محمد بن الحسين2786تيزنيتم.م  ابن سيناءعلي اوسعيد 725033487,00 16/09/1992

سيدي إيفني73460P15م/م ابن باجة2794تيزنيتم.م  ابن سيناءعلي اوسعيد 725033287,00 16/09/1992
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سيدي إيفني73915P05م.م الزرقطوني2787تيزنيتم.م  ابن سيناءعلي اوسعيد 725033387,00 16/09/1992

تيزنيت73100P13م.م الزهور2649تيزنيتم.م منصور ابراهيم بن بلعيدالعربي أبرشيل 738883486,50 16/09/1993

تيزنيت73211P01م.م السعديين2639تيزنيتم.م منصور ابراهيم بن بلعيدالعربي أبرشيل 738883986,50 16/09/1993

تيزنيت73505P02م.م وكاس2640تيزنيتم.م منصور ابراهيم بن بلعيدالعربي أبرشيل 7388831086,50 16/09/1993

تيزنيت73460P04م/م علي بن ابي طالب2637تيزنيتم.م منصور ابراهيم بن بلعيدالعربي أبرشيل 738883886,50 16/09/1993

سيدي إيفني73323P06م م المقاومة2782تيزنيتم.م الحسن الثانياحمد اخرازن 738913986,50 16/09/1993

سيدي إيفني73323P05م.م وادي المخازن2779تيزنيتم.م الحسن الثانياحمد اخرازن 738913786,50 16/09/1993

سيدي إيفني73911P07م.م سيدي اعزا2807تيزنيتم.م الحسن الثانياحمد اخرازن 738913686,50 16/09/1993

سيدي إيفني73219P01م.م الرازي2798تيزنيتم.م الحسن الثانياحمد اخرازن 738913586,50 16/09/1993

سيدي إيفني73317P03م م القاضي عياض438تيزنيتم.م الحسن الثانياحمد اخرازن 738913186,50 16/09/1993

سيدي إيفني73911P07م.م سيدي اعزا2807تيزنيتم.م الحسن الثانيعبدالحميد بكون 740318286,50 16/09/1993

سيدي إيفني73219P01م.م الرازي2798تيزنيتم.م الحسن الثانيعبدالحميد بكون 740318386,50 16/09/1993

سيدي إيفني73323P02م.م  23 نوفمبر437تيزنيتم.م الجاحظاحبوشة عمر 131007686,00 17/11/1979

سيدي إيفني73219P01م.م الرازي2798تيزنيتم.م الجاحظاحبوشة عمر 131007886,00 17/11/1979

شتـوكة ايــت بـهاء01608P01م.م الكميس2703شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهامحمد صدقي 270642288,00 16/09/1986

شتـوكة ايــت بـهاء01133P02م.م الوحدة المغاربية2707شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهامحمد صدقي 270642488,00 16/09/1986

شتـوكة ايــت بـهاء01604P01م.م انبدور417شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهامحمد صدقي 270642588,00 16/09/1986
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شتـوكة ايــت بـهاء01607P02م.م ايت اعزا2701شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهامحمد صدقي 270642388,00 16/09/1986

شتـوكة ايــت بـهاء01119P03م.م محمد ابن ابراهيم2693شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهامحمد صدقي 270642188,00 16/09/1986

تيزنيت73233P02م.م اركان2673شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيمصطفى بوقال 359206188,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01133P02م.م الوحدة المغاربية2707شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيمصطفى بوقال 359206488,00 17/09/1990

تيزنيت73111P01م.م علل بن عبد ال2650شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيمصطفى بوقال 359206388,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01607P02م.م ايت اعزا2701شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيمصطفى بوقال 359206588,00 17/09/1990

تيزنيت73111P02م.م احمد بن بوجمعة2651شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيمصطفى بوقال 359206288,00 17/09/1990

تيزنيت73460P04م/م علي بن ابي طالب2637شتـوكة ايــت بـهاءم.  اغرايسمصطفى ضراقي 378101588,00 17/09/1990

تيزنيت73460P21م.م بكار الحسين بن حيسون2641شتـوكة ايــت بـهاءم.  اغرايسمصطفى ضراقي 378101188,00 17/09/1990

تيزنيت73233P02م.م اركان2673شتـوكة ايــت بـهاءم.  اغرايسمصطفى ضراقي 378101288,00 17/09/1990

تيزنيت73121P03م.م التقدم2657شتـوكة ايــت بـهاءم.  اغرايسمصطفى ضراقي 378101388,00 17/09/1990

تيزنيت73111P02م.م احمد بن بوجمعة2651شتـوكة ايــت بـهاءم.  اغرايسمصطفى ضراقي 378101488,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01133P02م.م الوحدة المغاربية2707شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينمحمد السائح 378789488,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01607P02م.م ايت اعزا2701شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينمحمد السائح 378789288,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01604P01م.م انبدور417شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينمحمد السائح 378789588,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01608P01م.م الكميس2703شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينمحمد السائح 378789388,00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01119P03م.م محمد ابن ابراهيم2693شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينمحمد السائح 378789188,00 17/09/1990
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تيزنيت73121P03م.م التقدم2657شتـوكة ايــت بـهاءم م الرجيلةعبد العزيز لطيف 743504887,50 16/09/1993

تيزنيت73460P21م.م بكار الحسين بن حيسون2641شتـوكة ايــت بـهاءم م الرجيلةعبد العزيز لطيف 743504687,50 16/09/1993

تيزنيت73111P02م.م احمد بن بوجمعة2651شتـوكة ايــت بـهاءم م الرجيلةعبد العزيز لطيف 743504787,50 16/09/1993

شتـوكة ايــت بـهاء01604P01م.م انبدور417شتـوكة ايــت بـهاءم م الرجيلةعبد العزيز لطيف 743504587,50 16/09/1993

سيدي إيفني73915P05م.م الزرقطوني2787شتـوكة ايــت بـهاءم م الرجيلةعبد العزيز لطيف 7435041087,50 16/09/1993

أسـا الزاك31505P01م.م طارق بن زياد2322شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهاشراف المالكي 717847387,00 16/09/1992

أسـا الزاك31505P08م. محمد السادس البتدائية364شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهاشراف المالكي 717847187,00 16/09/1992

أسـا الزاك31505P02م م عوينة ايتوسة2325شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهاشراف المالكي 717847587,00 16/09/1992

أسـا الزاك31511P01م. عمربن الخطاب2323شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهاشراف المالكي 717847487,00 16/09/1992

أسـا الزاك31505P04م  مولي اسماعيل2320شتـوكة ايــت بـهاءم.طارق بن زياد باهاشراف المالكي 717847287,00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي410شتـوكة ايــت بـهاءم.م تونفمحمد زاكي 725384287,00 16/09/1992

سيدي إيفني73200P01م.م النسيم2776شتـوكة ايــت بـهاءم.م تونفمحمد زاكي 725384887,00 16/09/1992

سيدي إيفني73323P02م.م  23 نوفمبر437شتـوكة ايــت بـهاءم.م تونفمحمد زاكي 725384987,00 16/09/1992

تيزنيت73100P13م.م الزهور2649شتـوكة ايــت بـهاءم.م رباط مـاســةالكبير بنان 745253386,50 16/09/1993

سيدي إيفني73317P03م م القاضي عياض438شتـوكة ايــت بـهاءم.م تين علي اوعديالحسين شاطر 176716686,00 16/09/1982

سيدي إيفني73911P02م.م  طارق ابن زياد2803شتـوكة ايــت بـهاءم.م تين علي اوعديالحسين شاطر 176716986,00 16/09/1982

سيدي إيفني73219P01م.م الرازي2798شتـوكة ايــت بـهاءم.م رباط مـاســةاحمد بضاك 664236786,00 17/09/1979
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تيزنيت73211P01م.م السعديين2639شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيعمر بورزاق 689886686,00 30/09/1978

سيدي إيفني73323P02م.م  23 نوفمبر437شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيعمر بورزاق 689886986,00 30/09/1978

تيزنيت73505P02م.م وكاس2640شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيعمر بورزاق 689886786,00 30/09/1978

سيدي إيفني73323P06م م المقاومة2782شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيعمر بورزاق 689886886,00 30/09/1978

كلميم31111P01م جبل الباني2354شتـوكة ايــت بـهاءم. ايت واكماربخوش رشيد 64093385,50 16/09/1995

كلميم31311P04م.م تركامايت2355شتـوكة ايــت بـهاءم. ايت واكماربخوش رشيد 64093485,50 16/09/1995

شتـوكة ايــت بـهاء01607P02م.م ايت اعزا2701إنزكان ايت ملــولم.  الجيالاليعقوبي الدريسي الحسين 354362188,00 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01133P02م.م الوحدة المغاربية2707إنزكان ايت ملــولم.  الجيالاليعقوبي الدريسي الحسين 354362388,00 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01608P01م.م الكميس2703إنزكان ايت ملــولم.  الجيالاليعقوبي الدريسي الحسين 354362288,00 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01608P01م.م الكميس2703إنزكان ايت ملــولم.م الركاناللحياني مولي الحسن 764647487,50 19/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01604P01م.م انبدور417إنزكان ايت ملــولم.م الركاناللحياني مولي الحسن 764647287,50 19/09/1991

تينغير51600P03 م.م امجدادار2900إنزكان ايت ملــولم. الوحدةالسكري مولي المهدي 765402287,50 16/09/1991

زاكورة51400P02م.م تانومريت2835إنزكان ايت ملــولم. الوحدةالسكري مولي المهدي 765402587,50 16/09/1991

زاكورة51730P02م م المو2839إنزكان ايت ملــولم. الوحدةالسكري مولي المهدي 765402187,50 16/09/1991

تينغير51119P07م م تكموت452إنزكان ايت ملــولم. الوحدةالسكري مولي المهدي 765402387,50 16/09/1991

تارودانت66119P02م.م خميس ايت يونس2505إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءأغرغار محمد 766491787,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01133P02م.م الوحدة المغاربية2707إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءأغرغار محمد 766491487,50 16/09/1991
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تارودانت66900P09م.م الدارسة2540إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءأغرغار محمد 766491587,50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01608P01م.م الكميس2703إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءأغرغار محمد 766491287,50 16/09/1991

تارودانت66723P01م.م إبن الفارض2581إنزكان ايت ملــولم. الزدهارعايش السعيد 769024287,50 16/09/1991

تيزنيت73505P02م.م وكاس2640إنزكان ايت ملــولم.م الليمون بوزوكشاهيم محمد 140916886,00 16/09/1981

تيزنيت73211P01م.م السعديين2639إنزكان ايت ملــولم.م الليمون بوزوكشاهيم محمد 140916986,00 16/09/1981

طاطا67111P08م/م تيزغت2397إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالياسا الحافظ 211327786,00 16/09/1985

طاطا67305P03م م  إبن يعقوب2402إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالياسا الحافظ 211327886,00 16/09/1985

طانطان63111P01م.م معركة مركالة2381إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالياسا الحافظ 211327586,00 16/09/1985

طاطا67111P12م. اغير اغناين2391إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالياسا الحافظ 211327186,00 16/09/1985

كلميم31117P02م م ابراهيم الدرويش2356إنزكان ايت ملــولم.م المسيرة الخضراءالياسا الحافظ 211327686,00 16/09/1985

سيدي إيفني73911P07م.م سيدي اعزا2807سيدي إيفنيم.م الندلسمبارك بداني 725628687,00 16/09/1992

سيدي إيفني73323P02م.م  23 نوفمبر437سيدي إيفنيم.م الندلسمبارك بداني 725628187,00 16/09/1992

سيدي إيفني73200P01م.م النسيم2776سيدي إيفنيم.م الندلسمبارك بداني 725628387,00 16/09/1992

سيدي إيفني73207P02م.م محمد بن الحسين2786سيدي إيفنيم.م الندلسمبارك بداني 725628487,00 16/09/1992

سيدي إيفني73317P03م م القاضي عياض438سيدي إيفنيم.م الندلسمبارك بداني 725628587,00 16/09/1992

سيدي إيفني73911P07م.م سيدي اعزا2807سيدي إيفنيم/م المرابطينالحسن تجيب 725649787,00 16/09/1992

تيزنيت73111P01م.م علل بن عبد ال2650سيدي إيفنيم/م المرابطينالحسن تجيب 725649587,00 16/09/1992
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تيزنيت73460P04م/م علي بن ابي طالب2637سيدي إيفنيم/م المرابطينالحسن تجيب 725649487,00 16/09/1992

سيدي إيفني73460P15م/م ابن باجة2794سيدي إيفنيم/م المرابطينالحسن تجيب 725649387,00 16/09/1992

تيزنيت73460P21م.م بكار الحسين بن حيسون2641سيدي إيفنيم/م المرابطينالحسن تجيب 725649287,00 16/09/1992

سيدي إيفني73911P02م.م  طارق ابن زياد2803سيدي إيفنيم.م عمر ابن الخطابالحسن بوضاض 236407586,00 17/09/1984

سيدي إيفني73911P02م.م  طارق ابن زياد2803سيدي إيفنيم.م التللجامع ادبالحسن 316197286,00 16/09/1988

زاكورة51727P05م م اولد ابراهيم2848زاكورةم م تامكروتالنصاري عبد الكريم 317637188,00 16/09/1988

زاكورة51800P08م.م ابن خلدون2851زاكورةم م تامكروتالنصاري عبد الكريم 317637288,00 16/09/1988

زاكورة51400P02م.م تانومريت2835زاكورةم م ايت اوللنجح علي 378963188,00 17/09/1990

زاكورة51730P02م م المو2839زاكورةم م عقبة ابن نافعالتوامي الحسين 392285188,00 17/09/1990

زاكورة51400P02م.م تانومريت2835زاكورةم م عقبة ابن نافعالتوامي الحسين 392285288,00 17/09/1990

زاكورة51800P08م.م ابن خلدون2851زاكورةم م تامكروتالعمريش محمد 393411188,00 27/11/1990

زاكورة51727P05م م اولد ابراهيم2848زاكورةم م تامكروتالعمريش محمد 393411288,00 27/11/1990

ورززات51323P03م م تيغدوت2467زاكورةم م تامنوكالتايت الفقيه محمد 359361187,50 17/09/1991

ورززات51323P02م.م. انزال2465زاكورةم م تامنوكالتايت الفقيه محمد 359361287,50 17/09/1991

زاكورة51735P07م.م بوازار2853زاكورةم م الواحةالقبابي عبد العزيز 765437587,50 16/09/1991

زاكورة51730P02م م المو2839زاكورةم م الواحةالقبابي عبد العزيز 765437387,50 16/09/1991

زاكورة51727P05م م اولد ابراهيم2848زاكورةم م الواحةالقبابي عبد العزيز 765437287,50 16/09/1991
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زاكورة51800P08م.م ابن خلدون2851زاكورةم م الواحةالقبابي عبد العزيز 765437187,50 16/09/1991

زاكورة51400P02م.م تانومريت2835زاكورةم م الواحةالقبابي عبد العزيز 765437487,50 16/09/1991

ورززات51740P06م.م النقب آيت وغرضا2466زاكورةم م تاكونيتابراهيم الفائدة 769738687,50 10/12/1991

ورززات51600P10 م.م اكيرت نيكرنان2483زاكورةم م تاكونيتابراهيم الفائدة 769738587,50 10/12/1991

ورززات51325P02م م تلوات2459زاكورةم م تاكونيتابراهيم الفائدة 769738787,50 10/12/1991

ورززات51323P02م.م. انزال2465زاكورةم م تاكونيتابراهيم الفائدة 769738987,50 10/12/1991

ورززات51323P03م م تيغدوت2467زاكورةم م تاكونيتابراهيم الفائدة 769738887,50 10/12/1991

زاكورة51800P08م.م ابن خلدون2851زاكورةم.م اسريربيضاح محمد 771874187,50 16/09/1991

زاكورة51735P07م.م بوازار2853زاكورةم.م اسريربيضاح محمد 771874487,50 16/09/1991

زاكورة51730P02م م المو2839زاكورةم.م اسريربيضاح محمد 771874387,50 16/09/1991

زاكورة51727P05م م اولد ابراهيم2848زاكورةم.م اسريربيضاح محمد 771874287,50 16/09/1991

زاكورة51730P02م م المو2839زاكورةم م تاكونيتالصالح العبد 774007387,50 16/09/1991

زاكورة51400P02م.م تانومريت2835زاكورةم م تاكونيتالصالح العبد 774007487,50 16/09/1991

زاكورة51800P08م.م ابن خلدون2851زاكورةم م تاكونيتالصالح العبد 774007287,50 16/09/1991

زاكورة51727P05م م اولد ابراهيم2848زاكورةم م تاكونيتالصالح العبد 774007187,50 16/09/1991

طاطا67311P04م م  لخرويعة2406زاكورةم م اولد ادريسمحمد البشير الغني 706961487,00 16/09/1992

طاطا67513P01م م  تــاكموت2396زاكورةم م اولد ادريسمحمد البشير الغني 706961387,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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طاطا67305P03م م  إبن يعقوب2402زاكورةم م اولد ادريسمحمد البشير الغني 706961587,00 16/09/1992

طانطان63113P12م. معركة انوال2377زاكورةم م اولد ادريسمحمد البشير الغني 706961187,00 16/09/1992

طانطان63113P16م. ابن سينا2380زاكورةم م اولد ادريسمحمد البشير الغني 706961287,00 16/09/1992

ورززات51309P02م م تامعروفت2474زاكورةم م رباط اكدزالصنهاجي عبد الواحد 706972487,00 16/09/1992

ورززات51740P06م.م النقب آيت وغرضا2466زاكورةم.م أخلوفبن باري محمد 707082687,00 16/09/1992

ورززات51309P02م م تامعروفت2474زاكورةم.م أخلوفبن باري محمد 707082887,00 16/09/1992

زاكورة51735P07م.م بوازار2853زاكورةم م ابن خليلالجزار مصطفى 725221487,00 16/09/1992

زاكورة51735P07م.م بوازار2853زاكورةم م تنفوعبيدا عبد القادر 783897287,00 16/09/1992

ورززات51600P10 م.م اكيرت نيكرنان2483زاكورةم م تنفوعبيدا عبد القادر 783897887,00 16/09/1992

تينغير51119P07م م تكموت452زاكورةم م تنفوعبيدا عبد القادر 783897987,00 16/09/1992

ورززات51740P06م.م النقب آيت وغرضا2466زاكورةم م تامنوكالتافل الحسين 787140587,00 16/09/1992

زاكورة51735P07م.م بوازار2853زاكورةم م تامنوكالتافل الحسين 787140287,00 16/09/1992

ورززات51314P01م.م تمزيرت397زاكورةم م رباط اكدزايت خويا اسماعيل 737751586,50 16/09/1993

ورززات51309P02م م تامعروفت2474زاكورةم م ايت خلفونبتاح محمد 737777786,50 16/09/1993

ورززات51314P01م.م تمزيرت397زاكورةم م ايت خلفونبتاح محمد 737777686,50 16/09/1993

ورززات51740P06م.م النقب آيت وغرضا2466زاكورةم م تمزموطخلوقي خليد 739027786,50 16/09/1993

ورززات51325P07م.م احنداكن2458زاكورةم م تمزموطخلوقي خليد 739027586,50 16/09/1993

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس- ماسة- درعة12

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

77

ورززات51311P04م.م اما غودن2463زاكورةم م تمزموطخلوقي خليد 739027686,50 16/09/1993

ورززات51740P06م.م النقب آيت وغرضا2466زاكورةم م رباط اكدزايت الطالب لحسن 740421586,50 16/09/1993

ورززات51309P02م م تامعروفت2474زاكورةم م رباط اكدزايت الطالب لحسن 740421486,50 16/09/1993

ورززات51311P04م.م اما غودن2463زاكورةم م رباط اكدزايت الطالب لحسن 740421786,50 16/09/1993

طانطان63113P12م. معركة انوال2377زاكورةم م اولد ادريسعلي اقرميم 749694286,50 16/09/1993

طاطا67513P01م م  تــاكموت2396زاكورةم م اولد ادريسعلي اقرميم 749694486,50 16/09/1993

طانطان63113P16م. ابن سينا2380زاكورةم م اولد ادريسعلي اقرميم 749694186,50 16/09/1993

طاطا67311P04م م  لخرويعة2406زاكورةم م اولد ادريسعلي اقرميم 749694386,50 16/09/1993

طاطا67305P04م.م اكينان2401زاكورةم م اولد ادريسعلي اقرميم 749694586,50 16/09/1993

تينغير51119P07م م تكموت452تينغيرم. تبسباستعلوي عبد العزيز 706448190,00 17/09/1992

تينغير51600P03 م.م امجدادار2900تينغيرم. تبسباستعلوي عبد العزيز 706448290,00 17/09/1992

تينغير51511P01م.م آيت سيدي مولود2879تينغيرم. تبسباستعلوي عبد العزيز 706448390,00 17/09/1992

تينغير51511P01م.م آيت سيدي مولود2879تينغيرم.م ايت خيارعبد ال فصيم 355993188,00 16/09/1989

تينغير51914P01م/م امجكاك2885تينغيرم.م ايت خيارعبد ال فصيم 355993288,00 16/09/1989

تينغير51600P04م.م تعدادات2901تينغيرم/م أمزرودارالزيتوني مولي ايشو 378317188,00 17/09/1990

تينغير51133P01م.م ايت مرغاد2903تينغيرم.م حلولنبيه ع العزيز 764668487,50 16/09/1991

تينغير51600P04م.م تعدادات2901تينغيرم.م حلولنبيه ع العزيز 764668287,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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تينغير51313P07م م اغرم اقديم2889تينغيرم.م حلولنبيه ع العزيز 764668587,50 16/09/1991

تينغير51511P01م.م آيت سيدي مولود2879تينغيرم.م حلولنبيه ع العزيز 764668387,50 16/09/1991

تينغير51600P03 م.م امجدادار2900تينغيرم.م حلولنبيه ع العزيز 764668187,50 16/09/1991

شيشاوة48610P01م م لغساسلة2998تينغيرم م آيت حموسعدون عبد الرحيم 765447687,50 16/09/1991

شيشاوة48205P02م.م اسيف المال3057تينغيرم م آيت حموسعدون عبد الرحيم 765447587,50 16/09/1991

شيشاوة48321P02م م البرج3053تينغيرم م آيت حموسعدون عبد الرحيم 765447787,50 16/09/1991

تينغير51600P03 م.م امجدادار2900تينغيرم م. الكومتعبد الرحمان هسوف 768338187,50 16/09/1991

تينغير51511P01م.م آيت سيدي مولود2879تينغيرم م. الكومتعبد الرحمان هسوف 768338287,50 16/09/1991

تينغير51914P01م/م امجكاك2885تينغيرم م. الكومتعبد الرحمان هسوف 768338387,50 16/09/1991

تينغير51119P07م م تكموت452تينغيرم.م جيداصابر لحسن 719644687,00 16/09/1992

تينغير51914P01م/م امجكاك2885تينغيرم.م جيداصابر لحسن 719644587,00 16/09/1992

تينغير51133P01م.م ايت مرغاد2903تينغيرم.م جيداصابر لحسن 719644787,00 16/09/1992

تينغير51313P07م م اغرم اقديم2889تينغيرم.م جيداصابر لحسن 719644387,00 16/09/1992

تينغير51600P04م.م تعدادات2901تينغيرم.م جيداصابر لحسن 719644287,00 16/09/1992

تينغير51133P01م.م ايت مرغاد2903تينغيرم.م اقيداربنقاسم ابراهيم 725409487,00 16/09/1992

تينغير51133P01م.م ايت مرغاد2903تينغيرم م.اغبالوسعيد وشعر 725607187,00 16/09/1992

تينغير51133P01م.م ايت مرغاد2903تينغيرم.م جيداامصمود لحسن 783909687,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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تينغير51914P01م/م امجكاك2885تينغيرم.م جيداامصمود لحسن 783909587,00 16/09/1992

تينغير51600P04م.م تعدادات2901تينغيرم.م جيداامصمود لحسن 783909487,00 16/09/1992

تينغير51313P07م م اغرم اقديم2889تينغيرم.م جيداامصمود لحسن 783909387,00 16/09/1992

تينغير51914P01م/م امجكاك2885تينغيرم. الخميس  دادسعوي عثمان 787142587,00 16/09/1992

تينغير51313P07م م اغرم اقديم2889تينغيرم. الخميس  دادسعوي عثمان 787142687,00 16/09/1992

تينغير51313P07م م اغرم اقديم2889تينغيرم م تاغياعلخير عبد العزيز 787149587,00 16/09/1992

تينغير51511P01م.م آيت سيدي مولود2879تينغيرم م تاغياعلخير عبد العزيز 787149287,00 16/09/1992

تينغير51600P04م.م تعدادات2901تينغيرم م تاغياعلخير عبد العزيز 787149187,00 16/09/1992

تينغير51119P07م م تكموت452تينغيرم م تاغياعلخير عبد العزيز 787149387,00 16/09/1992

تينغير51600P03 م.م امجدادار2900تينغيرم م تاغياعلخير عبد العزيز 787149487,00 16/09/1992

تينغير51320P12م.م اوزغيمت2888تينغيرم.م الحارة نكرامنداوي محمد 787153587,00 16/09/1992

تينغير51320P12م.م اوزغيمت2888تينغيرم/م تينميولمولي لحسن العيساوي 665541886,00 11/10/1977

تينغير51320P12م.م اوزغيمت2888تينغيرم.م جيدااغبالو لحسن 690281786,00 27/09/1978
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شيشاوة48626P01م.م ترسلت3034مراكشم.م ثلثاء البورمحمد  اعنيبة 379249490,00 17/09/1990

شيشاوة48615P01م.م بويزغران477مراكشم.م ثلثاء البورمحمد  اعنيبة 379249190,00 17/09/1990

شيشاوة48610P01م م لغساسلة2998مراكشم.م ثلثاء البورمحمد  اعنيبة 379249590,00 17/09/1990

شيشاوة48613P02م.م امزناس3001مراكشم.م ثلثاء البورمحمد  اعنيبة 379249390,00 17/09/1990

شيشاوة48614P02م.م امعرض3004مراكشم.م ثلثاء البورمحمد  اعنيبة 379249290,00 17/09/1990

شيشاوة48205P02م.م اسيف المال3057مراكشم.م احمد بلهاشميمحمد  الفرقاني 768379487,50 16/09/1991

شيشاوة48634P01م.م اسايس3059مراكشم.م ايت داودمحمد  اولحيان 774437687,50 16/09/1991

الحوز46300P02م.م أيت واكستيت3074مراكشم.م دار باقةمحمد  التباعي 2707161087,00 16/09/1986

شيشاوة48623P02م.م الظهر3030مراكشم.م دار باقةمحمد  التباعي 270716487,00 16/09/1986

الحوز46419P01م.م تنمرت3109مراكشم.م احمد بلهاشميمحمد  البصري 783996687,00 16/09/1992

شيشاوة48613P02م.م امزناس3001شيشاوةم.م ازنادةابراهيم شريف 775227287,50 16/09/1991

شيشاوة48615P01م.م بويزغران477شيشاوةم.م ازنادةابراهيم شريف 775227187,50 16/09/1991

شيشاوة48623P02م.م الظهر3030شيشاوةم.م اهديلالسلماجي لحسن 3934911087,00 02/10/1990

شيشاوة48620P01م.م تكنكمت3022شيشاوةم.م اهديلالسلماجي لحسن 393491487,00 02/10/1990

شيشاوة48613P02م.م امزناس3001شيشاوةم.م اهديلالسلماجي لحسن 393491787,00 02/10/1990

شيشاوة48616P03م.م أرغي3009شيشاوةم.م اسراتوعبد المجيد فحيم 707358787,00 16/09/1992

الحوز46408P03م.م تمكوست484الحوزم م أكادير نايت لحسنعبد الفتاح  شبيه 355834388,00 16/09/1989
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الحوز46945P01م م تمكرت3101الحوزم م أكادير نايت لحسنعبد الفتاح  شبيه 355834288,00 16/09/1989

الحوز46413P02م.م أغبالو تزارت3096الحوزم م أكادير نايت لحسنعبد الفتاح  شبيه 355834588,00 16/09/1989

الحوز46405P03م.م تيزي التحتانية3077الحوزم م أكادير نايت لحسنعبد الفتاح  شبيه 355834188,00 16/09/1989

الحوز46335P01م.م تافكة3102الحوزم م أكادير نايت لحسنعبد الفتاح  شبيه 355834488,00 16/09/1989

شيشاوة48632P04م.م اندورار3054الحوزم م اولد يحيعبد الجليل  بنجلون 358838488,00 17/09/1990

شيشاوة48321P02م م البرج3053الحوزم م اولد يحيعبد الجليل  بنجلون 358838288,00 17/09/1990

شيشاوة48205P02م.م اسيف المال3057الحوزم م اولد يحيعبد الجليل  بنجلون 358838588,00 17/09/1990

شيشاوة48634P01م.م اسايس3059الحوزم م اولد يحيعبد الجليل  بنجلون 358838688,00 17/09/1990

الحوز46917P07م م تولي كيك3143الحوزم م ايت فسكاعبد اللطيف  زرماني 359255288,00 17/09/1990

الحوز46335P01م.م تافكة3102الحوزم.م عين الرمانمولي ادريس  البلوطي 377509588,00 17/09/1990

الحوز46413P02م.م أغبالو تزارت3096الحوزم.م عين الرمانمولي ادريس  البلوطي 377509488,00 17/09/1990

الحوز46945P01م م تمكرت3101الحوزم.م عين الرمانمولي ادريس  البلوطي 377509288,00 17/09/1990

الحوز46405P03م.م تيزي التحتانية3077الحوزم.م عين الرمانمولي ادريس  البلوطي 377509188,00 17/09/1990

الحوز46408P03م.م تمكوست484الحوزم.م عين الرمانمولي ادريس  البلوطي 377509388,00 17/09/1990

الحوز46408P03م.م تمكوست484الحوزم.م تصورتمحمد  فضلي 378529388,00 17/09/1990

الحوز46405P03م.م تيزي التحتانية3077الحوزم.م تصورتمحمد  فضلي 378529188,00 17/09/1990

الحوز46945P01م م تمكرت3101الحوزم.م تصورتمحمد  فضلي 378529288,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الحوز46335P01م.م تافكة3102الحوزم.م تيوليعبد المولى  العيشوش 379081688,00 17/09/1990

الحوز46917P07م م تولي كيك3143الحوزم.م تيوليعبد المولى  العيشوش 379081288,00 17/09/1990

الحوز46413P02م.م أغبالو تزارت3096الحوزم.م تيوليعبد المولى  العيشوش 379081588,00 17/09/1990

الحوز46917P07م م تولي كيك3143الحوزم م تولي كيكيوسف  لكلف 379183188,00 17/09/1990

شيشاوة48634P01م.م اسايس3059الحوزم.م ماووتعمر  قداس 383219388,00 17/09/1990

شيشاوة48321P02م م البرج3053الحوزم.م ماووتعمر  قداس 383219288,00 17/09/1990

شيشاوة48632P04م.م اندورار3054الحوزم.م ماووتعمر  قداس 383219188,00 17/09/1990

شيشاوة48205P02م.م اسيف المال3057الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371488,00 17/09/1990

شيشاوة48615P01م.م بويزغران477الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371188,00 17/09/1990

الحوز46422P02م.م تاوريرت3115الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371588,00 17/09/1990

شيشاوة48626P01م.م ترسلت3034الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371388,00 17/09/1990

شيشاوة48613P02م.م امزناس3001الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371288,00 17/09/1990

شيشاوة48634P01م.م اسايس3059الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344987,50 16/09/1991

الحوز46300P02م.م أيت واكستيت3074الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344487,50 16/09/1991

شيشاوة48321P02م م البرج3053الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344887,50 16/09/1991

شيشاوة48205P02م.م اسيف المال3057الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344687,50 16/09/1991

الحوز46422P02م.م تاوريرت3115الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 7653441087,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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شيشاوة48517P01م.م.للعزيزة3020الحوزم.م سيدي داوودمبارك  الفحلي 766226787,50 16/09/1991

الحوز46300P02م.م أيت واكستيت3074الحوزم.م عين الرمانالحسن  احلوش 769731387,50 16/09/1991

الحوز46419P01م.م تنمرت3109الحوزم.م عين الرمانالحسن  احلوش 769731887,50 16/09/1991

الحوز46300P02م.م أيت واكستيت3074الحوزم.م العوينةعبد الحميد  ابو الهادي 769742787,50 16/09/1991

الحوز46419P01م.م تنمرت3109الحوزم م اجوكاكمحمد  ايت الطالب 725313187,00 16/09/1992

الصويرة23355P01م م اكرارو3309الحوزم م تزارتابراهيم  المتلبي 7253451087,00 16/09/1992

شيشاوة48635P04م.م تنامرت3061الحوزم.م. توامةالشرقي  حافيظي 749784686,50 16/09/1993

شيشاوة48635P04م.م تنامرت3061الحوزم.م دار العسريعبدالغني  الفضي 776649386,50 16/09/1991

الرحامنة19521P04م/م لمحرة495الرحامنةم م راس العينمولي الحسن  بوعبد العزيز 174870189,00 16/09/1983

الرحامنة19888P04المركب التربوي  المندمج ا497الرحامنةم م راس العينمولي الحسن  بوعبد العزيز 174870389,00 16/09/1983

الرحامنة19888P03المركب  التربوي المندمج ل496الرحامنةم م راس العينمولي الحسن  بوعبد العزيز 174870289,00 16/09/1983

الرحامنة19466P10م/م اكمارات3162الرحامنةم م راس العينمولي الحسن  بوعبد العزيز 174870489,00 16/09/1983

الرحامنة19725P05م.م الظهور3179الرحامنةم م راس العينمولي الحسن  بوعبد العزيز 174870589,00 16/09/1983

الرحامنة19521P04م/م لمحرة495الرحامنةم.م الزاوية المحموديةلحبيب  هلحومة 239530489,00 17/09/1984

الرحامنة19888P03المركب  التربوي المندمج ل496الرحامنةم.م الزاوية المحموديةلحبيب  هلحومة 239530589,00 17/09/1984

الرحامنة19715P02م م السميحات3192الرحامنةم.م الزاوية المحموديةلحبيب  هلحومة 239530289,00 17/09/1984

الرحامنة19466P10م/م اكمارات3162الرحامنةم.م الزاوية المحموديةلحبيب  هلحومة 239530189,00 17/09/1984

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الرحامنة19466P17م/م سيدي كروم3190الرحامنةم.م الزاوية المحموديةلحبيب  هلحومة 239530389,00 17/09/1984

الرحامنة19466P10م/م اكمارات3162الرحامنةم.م.بلكرنزايد  بوشليح 258637388,00 16/09/1985

الرحامنة19888P03المركب  التربوي المندمج ل496الرحامنةم.م.بلكرنزايد  بوشليح 258637188,00 16/09/1985

الرحامنة19715P02م م السميحات3192الرحامنةم.م.بلكرنزايد  بوشليح 258637488,00 16/09/1985

الرحامنة19711P01م م الماء البارد3203الرحامنةم.م.بلكرنزايد  بوشليح 258637588,00 16/09/1985

الرحامنة19521P04م/م لمحرة495الرحامنةم.م.بلكرنزايد  بوشليح 258637288,00 16/09/1985

الحوز46405P03م.م تيزي التحتانية3077الرحامنةم.م اولد الشريفحسن  انوار 354111188,00 16/09/1989

الحوز46335P01م.م تافكة3102الرحامنةم م اولد ناصر املولعبد الكريم  الطراف 377860688,00 17/09/1990

الحوز46300P02م.م أيت واكستيت3074الرحامنةم م اولد ناصر املولعبد الكريم  الطراف 377860588,00 17/09/1990

الحوز46917P07م م تولي كيك3143الرحامنةم م اولد ناصر املولعبد الكريم  الطراف 377860488,00 17/09/1990

الرحامنة19888P03المركب  التربوي المندمج ل496الرحامنةم م اولد ناصر املولعبد الكريم  الطراف 377860288,00 17/09/1990

الرحامنة19715P02م م السميحات3192الرحامنةم م اولد الزعريةرشيد  اجنيبي 378209188,00 16/09/1990

الرحامنة19521P04م/م لمحرة495الرحامنةم م البطمةرشيد  مغينيا 717969388,00 22/09/1960

الرحامنة19888P02المركب التربوي المندمج بو499الرحامنةم م البطمةرشيد  مغينيا 717969288,00 22/09/1960

الرحامنة19466P10م/م اكمارات3162الرحامنةم م البطمةرشيد  مغينيا 717969188,00 22/09/1960

الصويرة23320P28م.م اساعن3333الرحامنةم.م امغينيةرضوان  لكرام 774374787,50 21/10/1991

الصويرة23305P01م.م حسن بن علي3315الرحامنةم.م امغينيةرضوان  لكرام 774374487,50 21/10/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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الصويرة23321P01م.م الجزولي3328الرحامنةم.م امغينيةرضوان  لكرام 774374187,50 21/10/1991

الصويرة23369P01م.م اطايبين3327الرحامنةم.م امغينيةرضوان  لكرام 774374287,50 21/10/1991

الصويرة23355P01م م اكرارو3309الرحامنةم.م امغينيةرضوان  لكرام 774374387,50 21/10/1991

شيشاوة48525P03م.م ايت خطاب3011الرحامنةم. اولد مسعودمحمد  ايت  الطالب 385639687,00 17/09/1990

شيشاوة48517P01م.م.للعزيزة3020الرحامنةم. اولد مسعودمحمد  ايت  الطالب 385639887,00 17/09/1990

شيشاوة48634P01م.م اسايس3059الرحامنةم. اولد مسعودمحمد  ايت  الطالب 385639487,00 17/09/1990

شيشاوة48900P01م.م أيت حدو يوسف3017الرحامنةم.م اولد منصـور بن جريرعبد ال  غيساوي 7249461087,00 16/09/1992

ازيلل05523P03م.م ايت علي3822قلعة السراغنةم.م واركيالماحي عبد العزيز 775525190,50 16/09/1991

ازيلل05315P04م.م مسكاو ن3806قلعة السراغنةم.م واركيالماحي عبد العزيز 775525290,50 16/09/1991

ازيلل05505P01م م ايت تمليل3829قلعة السراغنةم.م واركيالماحي عبد العزيز 775525590,50 16/09/1991

ازيلل05515P03م.م  افطوشن3817قلعة السراغنةم.م واركيالماحي عبد العزيز 775525390,50 16/09/1991

ازيلل05517P01م م احفور3834قلعة السراغنةم.م واركيالماحي عبد العزيز 775525490,50 16/09/1991

الرحامنة19715P02م م السميحات3192قلعة السراغنةم م اولد الرغايعبد الغالي بنتاجر 317928288,00 16/09/1988

الرحامنة19725P05م.م الظهور3179قلعة السراغنةم م اولد الرغايعبد الغالي بنتاجر 317928588,00 16/09/1988

قلعة السراغنة19466P20م. لكبابسة3208قلعة السراغنةم م اولد الرغايعبد الغالي بنتاجر 317928188,00 16/09/1988

الرحامنة19466P17م/م سيدي كروم3190قلعة السراغنةم م اولد الرغايعبد الغالي بنتاجر 317928388,00 16/09/1988

الرحامنة19711P01م م الماء البارد3203قلعة السراغنةم م اولد الرغايعبد الغالي بنتاجر 317928488,00 16/09/1988

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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قلعة السراغنة19466P20م. لكبابسة3208قلعة السراغنة م م الشعراءاليوفي عبد الكريم 355619188,00 16/09/1989

الرحامنة19888P04المركب التربوي  المندمج ا497قلعة السراغنةم م اولد ابااحمادعبد العزيز أحمد لعزيز 359356988,00 17/09/1990

الرحامنة19888P02المركب التربوي المندمج بو499قلعة السراغنةم م اولد ابااحمادعبد العزيز أحمد لعزيز 359356388,00 17/09/1990

الرحامنة19721P01مركزية الصخور3187قلعة السراغنةم م اولد ابااحمادعبد العزيز أحمد لعزيز 359356788,00 17/09/1990

الرحامنة19888P04المركب التربوي  المندمج ا497قلعة السراغنةم م تساوتعبد الهادي محسين 377611588,00 17/09/1990

الرحامنة19721P01مركزية الصخور3187قلعة السراغنةم م تساوتعبد الهادي محسين 377611788,00 17/09/1990

الرحامنة19888P04المركب التربوي  المندمج ا497قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونصالح سابق 377641888,00 17/09/1990

الرحامنة19888P02المركب التربوي المندمج بو499قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونصالح سابق 377641988,00 17/09/1990

الحوز46405P03م.م تيزي التحتانية3077قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503188,00 17/09/1990

الحوز46945P01م م تمكرت3101قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503588,00 17/09/1990

الحوز46408P03م.م تمكوست484قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503488,00 17/09/1990

الحوز46917P07م م تولي كيك3143قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503888,00 17/09/1990

الصويرة23320P06م.م تفتاشت3280قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503688,00 17/09/1990

ازيلل05517P01م م احفور3834قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452488,00 17/09/1990

ازيلل05515P03م.م  افطوشن3817قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452288,00 17/09/1990

ازيلل05505P01م م ايت تمليل3829قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452388,00 17/09/1990

ازيلل05115P01م م سقــاط581قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452588,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

87

ازيلل05523P03م.م ايت علي3822قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452188,00 17/09/1990

الرحامنة19888P03المركب  التربوي المندمج ل496قلعة السراغنةم م اولد امباركنجاة اوزيزو 380154288,00 17/09/1990

قلعة السراغنة19466P20م. لكبابسة3208قلعة السراغنةم م اولد امباركنجاة اوزيزو 380154188,00 17/09/1990

الحوز46408P03م.م تمكوست484قلعة السراغنةم.م الزيتوناماش عبد الواحد 380260388,00 17/09/1990

الحوز46945P01م م تمكرت3101قلعة السراغنةم.م الزيتوناماش عبد الواحد 380260188,00 17/09/1990

الحوز46422P02م.م تاوريرت3115قلعة السراغنةم.م واركيالبهالي حميد 385603988,00 17/09/1990

الحوز46413P02م.م أغبالو تزارت3096قلعة السراغنةم.م واركيالبهالي حميد 385603388,00 17/09/1990

قلعة السراغنة19466P20م. لكبابسة3208قلعة السراغنةم.م واركيالبهالي حميد 385603188,00 17/09/1990

الرحامنة19888P02المركب التربوي المندمج بو499قلعة السراغنةم م السنوسيينجمال جادة 397434988,00 17/09/1990

الرحامنة19888P04المركب التربوي  المندمج ا497قلعة السراغنةم م السنوسيينجمال جادة 397434888,00 17/09/1990

الرحامنة19725P05م.م الظهور3179قلعة السراغنةم م السنوسيينجمال جادة 397434188,00 17/09/1990

الرحامنة19711P01م م الماء البارد3203قلعة السراغنةم م السنوسيينجمال جادة 397434388,00 17/09/1990

ازيلل05505P01م م ايت تمليل3829قلعة السراغنةم م سور العزاعلي اعلوش 397875487,50 16/09/1991

الحوز46422P02م.م تاوريرت3115قلعة السراغنةم.م واركيخوشفي محمد 768297487,50 16/09/1991

الحوز46335P01م.م تافكة3102قلعة السراغنةم.م اولد عموشمجيد زريويل 768465487,50 16/09/1991

الحوز46413P02م.م أغبالو تزارت3096قلعة السراغنةم.م اولد خليفةمحراش حميد 774340887,50 16/09/1991

شيشاوة48614P02م.م امعرض3004قلعة السراغنةم.م اولد رافععبد الحي بنبلى 776679887,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

88

شيشاوة48525P03م.م ايت خطاب3011قلعة السراغنةم.م اولد رافععبد الحي بنبلى 776679987,50 16/09/1991

الصويرة23355P01م م اكرارو3309قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةعبدالله نجاحي 706515587,00 16/09/1992

شيشاوة48623P03م/م انمرن478قلعة السراغنةم.م القصورالحسين بلعريف 707085487,00 16/09/1992

شيشاوة48614P02م.م امعرض3004قلعة السراغنةم.م القصورالحسين بلعريف 707085387,00 16/09/1992

شيشاوة48525P02م.م ايت شعيب3012قلعة السراغنةم.م القصورمحمد ابزامي 7070881087,00 16/09/1992

شيشاوة48613P02م.م امزناس3001قلعة السراغنةم م اولد مسعودمحمد معتريف 707169987,00 16/09/1992

شيشاوة48525P03م.م ايت خطاب3011قلعة السراغنةم.م اولد الداليشوقي نور الدين 7073021087,00 16/09/1992

شيشاوة48517P01م.م.للعزيزة3020قلعة السراغنةم.م اولد الداليشوقي نور الدين 707302987,00 16/09/1992

شيشاوة48900P01م.م أيت حدو يوسف3017قلعة السراغنةم م اولد الشرقيحميد ابو الفوز 707709987,00 16/09/1992

شيشاوة48525P02م.م ايت شعيب3012قلعة السراغنةم م اولد الشرقيحميد ابو الفوز 707709687,00 16/09/1992

شيشاوة48623P03م/م انمرن478قلعة السراغنةم م اولد الشرقيحميد ابو الفوز 707709487,00 16/09/1992

شيشاوة48623P03م/م انمرن478قلعة السراغنةم م اولد حشادعبد اللطيف لحتيت 717936987,00 16/09/1992

شيشاوة48900P01م.م أيت حدو يوسف3017قلعة السراغنةم م سوق السبتالطاهري المصطفى 7180311087,00 16/09/1992

شيشاوة48616P03م.م أرغي3009قلعة السراغنةم م سوق السبتالطاهري المصطفى 718031787,00 16/09/1992

شيشاوة48635P04م.م تنامرت3061قلعة السراغنةم م سوق السبتالطاهري المصطفى 718031387,00 16/09/1992

شيشاوة48623P03م/م انمرن478قلعة السراغنةم م سوق السبتالطاهري المصطفى 718031587,00 16/09/1992

الحوز46419P01م.م تنمرت3109قلعة السراغنةم.م الزيتونمحمد العربي اكربان 719676687,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

89

شيشاوة48525P03م.م ايت خطاب3011قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونعبد الرحيم اعمري 725050387,00 16/09/1992

شيشاوة48900P01م.م أيت حدو يوسف3017قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونعبد الرحيم اعمري 725050487,00 16/09/1992

شيشاوة48525P02م.م ايت شعيب3012قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونعبد الرحيم اعمري 725050187,00 16/09/1992

شيشاوة48616P03م.م أرغي3009قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونعبد الرحيم اعمري 725050287,00 16/09/1992

شيشاوة48635P04م.م تنامرت3061قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونعبد الرحيم اعمري 725050787,00 16/09/1992

شيشاوة48620P01م.م تكنكمت3022قلعة السراغنةم م لمزمالمصطفى عبيدة 725643887,00 16/09/1992

تيزنيت73111P01م.م علل بن عبد ال2650قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلمصطفى شرحبيل 787116787,00 16/09/1992

تيزنيت73460P04م/م علي بن ابي طالب2637قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلمصطفى شرحبيل 787116387,00 16/09/1992

تيزنيت73100P13م.م الزهور2649قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلمصطفى شرحبيل 787116987,00 16/09/1992

تيزنيت73111P02م.م احمد بن بوجمعة2651قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلمصطفى شرحبيل 787116887,00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي410قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلمصطفى شرحبيل 7871161087,00 16/09/1992

شيشاوة48635P04م.م تنامرت3061قلعة السراغنةم م اولد الشرقيمحمد موماد 744206186,50 16/09/1993

الصويرة23323P04م م تبولعوانت3336الصويرةم.م سدي علي بن معاشوم العربي العمري 725069490,00 16/09/1992

الصويرة23320P15م.م الدحامنة514الصويرةم.م سدي علي بن معاشوم العربي العمري 725069290,00 16/09/1992

الصويرة23320P09م.م ابارو3286الصويرةم.م سدي علي بن معاشوم العربي العمري 725069590,00 16/09/1992

الصويرة23311P02م م المختار السوسي3323الصويرةم.م سدي علي بن معاشوم العربي العمري 725069190,00 16/09/1992

الصويرة23115P01م.م المام مالك3277الصويرةم.م سدي علي بن معاشوم العربي العمري 725069390,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

90

الصويرة23320P13م.م ايت بوصدوك3293الصويرةم.م ابن سيناالسعيد اتسماعيل 205695589,00 21/09/1983

الصويرة23320P03م.م فج الريح512الصويرةم.م ابن سيناالسعيد اتسماعيل 205695389,00 21/09/1983

الصويرة23323P04م م تبولعوانت3336الصويرةم.م ابن سيناالسعيد اتسماعيل 205695289,00 21/09/1983

الصويرة23311P02م م المختار السوسي3323الصويرةم.م ابن سيناالسعيد اتسماعيل 205695189,00 21/09/1983

الصويرة23320P09م.م ابارو3286الصويرةم.م ابن سيناالسعيد اتسماعيل 205695489,00 21/09/1983

الصويرة23320P15م.م الدحامنة514الصويرةم.م سدي علي بن معاشوفاطنة فوزي 355652488,00 16/09/1989

الصويرة23115P01م.م المام مالك3277الصويرةم.م سدي علي بن معاشوفاطنة فوزي 355652588,00 16/09/1989

الصويرة23105P01م م سيدي صالح الركراكي515الصويرةم.م سدي علي بن معاشوفاطنة فوزي 355652288,00 16/09/1989

الصويرة23320P09م.م ابارو3286الصويرةم.م سدي علي بن معاشوفاطنة فوزي 355652188,00 16/09/1989

الصويرة23311P02م م المختار السوسي3323الصويرةم.م سدي علي بن معاشوفاطنة فوزي 355652388,00 16/09/1989

الصويرة23323P04م م تبولعوانت3336الصويرةم/م الهدريلطيفة عقيدي 359346488,00 17/09/1990

الصويرة23105P01م م سيدي صالح الركراكي515الصويرةم/م الهدريلطيفة عقيدي 359346288,00 17/09/1990

الصويرة23320P15م.م الدحامنة514الصويرةم/م الهدريلطيفة عقيدي 359346388,00 17/09/1990

الصويرة23127P04م.م لخواضرا3304الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةعبدالعزيز بحفيظ 378093188,00 17/09/1990

الصويرة23320P03م.م فج الريح512الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةعبدالعزيز بحفيظ 378093488,00 17/09/1990

الصويرة23115P01م.م المام مالك3277الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةعبدالعزيز بحفيظ 378093288,00 17/09/1990

الصويرة23105P01م م سيدي صالح الركراكي515الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةعبدالعزيز بحفيظ 378093388,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

91

الصويرة23105P01م م سيدي صالح الركراكي515الصويرةم م المسيرة الخضراءنادية هندوان 762994387,50 16/09/1991

الصويرة23347P01م م ايت ابراهيم3290الصويرةم م المسيرة الخضراءنادية هندوان 762994487,50 16/09/1991

الصويرة23117P01م.م ابن نصير3288الصويرةم م المسيرة الخضراءنادية هندوان 762994187,50 16/09/1991

الصويرة23321P01م.م الجزولي3328الصويرةم.م ام العيونعبد العالي الحمدي 764645187,50 16/09/1991

الصويرة23320P03م.م فج الريح512الصويرةم م سيدي صالح الركراكيمحمدالحنفي بلهشمي 775207687,50 16/09/1991

الصويرة23127P04م.م لخواضرا3304الصويرةم م سيدي صالح الركراكيمحمدالحنفي بلهشمي 775207187,50 16/09/1991

الصويرة23351P01م.م زاوية سكياط3307الصويرةم م سيدي صالح الركراكيمحمدالحنفي بلهشمي 775207587,50 16/09/1991

الصويرة23320P13م.م ايت بوصدوك3293الصويرةم م سيدي صالح الركراكيمحمدالحنفي بلهشمي 775207887,50 16/09/1991

الصويرة23888P01المركب التربوي المندمج م513الصويرةم.م سدي علي بن معاشومحمد أخرضيض 357844887,00 16/09/1989

الصويرة23320P28م.م اساعن3333الصويرةم.م سدي علي بن معاشومحمد أخرضيض 357844587,00 16/09/1989

الصويرة23320P07م.م لكراردة3282الصويرةم.م لخواضرامصطفى غمور 706484387,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

92

الصويرة23320P06م.م تفتاشت3280الجديدةم.م الطايشةعزيز زبيدي 769717587,50 16/09/1991

الصويرة23347P01م م ايت ابراهيم3290الجديدةم.م الطايشةعزيز زبيدي 769717287,50 16/09/1991

الصويرة23320P28م.م اساعن3333الجديدةم.م الطايشةعزيز زبيدي 769717687,50 16/09/1991

الصويرة23320P07م.م لكراردة3282الجديدةم.م الطايشةعزيز زبيدي 769717187,50 16/09/1991

الصويرة23117P01م.م ابن نصير3288الجديدةم.م الطايشةعزيز زبيدي 769717387,50 16/09/1991

شيشاوة48626P01م.م ترسلت3034الجديدةم/م القبايلةوطيح التجاني 7761681087,50 16/09/1991

شيشاوة48537P01م م  تنلفت3028الجديدةم/م القبايلةوطيح التجاني 776168887,50 16/09/1991

شيشاوة48620P01م.م تكنكمت3022الجديدةم/م القبايلةوطيح التجاني 776168987,50 16/09/1991

سيدي بنور17517P01م م اولد ناصر3410سيدي بنورم م مطرانسعيد حافض 348742188,00 16/09/1989

سيدي بنور17922P01م/م. العبابسة3406سيدي بنورم م مطرانسعيد حافض 348742488,00 16/09/1989

سيدي بنور17521P02م.م احد العونات3413سيدي بنورم م مطرانسعيد حافض 348742288,00 16/09/1989

سيدي بنور17525P06م.م الجدد3402سيدي بنورم م مطرانسعيد حافض 348742388,00 16/09/1989

سيدي بنور17521P02م.م احد العونات3413سيدي بنورم.م اولد ربيعةعبدالكريم بلبلج 356653288,00 16/09/1989

سيدي بنور17525P06م.م الجدد3402سيدي بنورم.م اولد ربيعةعبدالكريم بلبلج 356653488,00 16/09/1989

سيدي بنور17515P04م م اولد مومن3400سيدي بنورم.م اولد ربيعةعبدالكريم بلبلج 356653188,00 16/09/1989

سيدي بنور17519P03م.م سبت المعاريف3414سيدي بنورم.م اولد ربيعةعبدالكريم بلبلج 356653388,00 16/09/1989

سيدي بنور17517P01م م اولد ناصر3410سيدي بنورم.م اولد ربيعةعبدالكريم بلبلج 356653588,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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سيدي بنور17521P02م.م احد العونات3413سيدي بنورم.م النواعمةعبدالغالي هاني 357573288,00 16/09/1989

سيدي بنور17517P03م.م حائط سليمان3411سيدي بنورم.م النواعمةعبدالغالي هاني 357573188,00 16/09/1989

سيدي بنور17922P01م/م. العبابسة3406سيدي بنورم م القصيبةعبدالعلي المتوكل 377963688,00 16/09/1990

سيدي بنور17517P03م.م حائط سليمان3411سيدي بنورم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045188,00 15/09/1990

سيدي بنور17515P04م م اولد مومن3400سيدي بنورم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045788,00 15/09/1990

سيدي بنور17517P01م م اولد ناصر3410سيدي بنورم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045388,00 15/09/1990

سيدي بنور17922P01م/م. العبابسة3406سيدي بنورم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045588,00 15/09/1990

سيدي بنور17519P03م.م سبت المعاريف3414سيدي بنورم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045488,00 15/09/1990

سيدي بنور17519P03م.م سبت المعاريف3414سيدي بنورم م العكاكشةيامنة مطران 379197488,00 16/09/1990

سيدي بنور17517P03م.م حائط سليمان3411سيدي بنورم م بني هللالكبير اولد سي علي 706808488,00 16/09/1964

سيدي بنور17525P06م.م الجدد3402سيدي بنورم م بني هللالكبير اولد سي علي 706808288,00 16/09/1964

سيدي بنور17517P01م م اولد ناصر3410سيدي بنورم م بني هللالكبير اولد سي علي 706808588,00 16/09/1964

سيدي بنور17521P02م.م احد العونات3413سيدي بنورم م بني هللالكبير اولد سي علي 706808188,00 16/09/1964

سيدي بنور17515P04م م اولد مومن3400سيدي بنورم م بني هللالكبير اولد سي علي 706808388,00 16/09/1964

الصويرة23321P01م.م الجزولي3328سيدي بنورم م أولد بوزيدمصطفى لعرج 765361787,50 16/09/1991

الصويرة23347P01م م ايت ابراهيم3290سيدي بنورم م أولد بوزيدمصطفى لعرج 765361987,50 16/09/1991

الصويرة23305P01م.م حسن بن علي3315سيدي بنورم م أولد بوزيدمصطفى لعرج 765361687,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14
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الصويرة23351P01م.م زاوية سكياط3307سيدي بنورم م أولد بوزيدمصطفى لعرج 7653611087,50 16/09/1991

شيشاوة48607P02م.م امسكسلن السفلى2989سيدي بنورم.م  الوفاءخليل نورالسلم 766468587,50 16/09/1991

شيشاوة48632P04م.م اندورار3054سيدي بنورم.م  الوفاءخليل نورالسلم 766468387,50 16/09/1991

شيشاوة48525P03م.م ايت خطاب3011سيدي بنورم.م  الوفاءخليل نورالسلم 766468687,50 16/09/1991

شيشاوة48607P03 م.م الصفية2988سيدي بنورم.م  الوفاءخليل نورالسلم 766468487,50 16/09/1991

شيشاوة48321P02م م البرج3053سيدي بنورم.م  الوفاءخليل نورالسلم 766468287,50 16/09/1991

الصويرة23347P01م م ايت ابراهيم3290سيدي بنورم.م الفوارسفوزي رضوان 771828487,50 16/09/1991

شيشاوة48607P03 م.م الصفية2988سيدي بنورم.م الفوارسفوزي رضوان 771828387,50 16/09/1991

شيشاوة48607P02م.م امسكسلن السفلى2989سيدي بنورم.م الفوارسفوزي رضوان 771828287,50 16/09/1991

الصويرة23127P04م.م لخواضرا3304سيدي بنورم.م الفوارسفوزي رضوان 771828587,50 16/09/1991

الصويرة23320P06م.م تفتاشت3280سيدي بنورم.م الفوارسفوزي رضوان 771828787,50 16/09/1991

تارودانت66900P22م.م امغيض2620سيدي بنورم.م الفللحةمصطفى كلني 774384887,50 16/09/1991

تارودانت66731P01م.م  تجكالت406سيدي بنورم.م الفللحةمصطفى كلني 774384787,50 16/09/1991

تارودانت66900P14م.م العقيد العلم2596سيدي بنورم.م الفللحةمصطفى كلني 774384687,50 16/09/1991

تارودانت66900P09م.م الدارسة2540سيدي بنورم.م الفللحةمصطفى كلني 774384187,50 16/09/1991

تارودانت66767P01م.م واد المخازن2579سيدي بنورم.م الفللحةمصطفى كلني 774384587,50 16/09/1991

الصويرة23347P01م م ايت ابراهيم3290سيدي بنورم.م الخوالدةعبد ال بن الدروش 7752981087,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

95

الصويرة23320P03م.م فج الريح512سيدي بنورم.م الخوالدةعبد ال بن الدروش 775298987,50 16/09/1991

الصويرة23320P11م.م بئر الزاع3289سيدي بنورم.م الخوالدةعبد ال بن الدروش 775298887,50 16/09/1991

الصويرة23117P01م.م ابن نصير3288سيدي بنورم.م الخوالدةعبد ال بن الدروش 775298787,50 16/09/1991

الصويرة23351P01م.م زاوية سكياط3307سيدي بنورم.م الخوالدةعبد ال بن الدروش 775298687,50 16/09/1991

طاطا67000P01م.م تمدولت382سيدي بنورم.م اولد العليانمحمد السبع 719731587,00 16/09/1992

طاطا67513P01م م  تــاكموت2396سيدي بنورم.م اولد العليانمحمد السبع 719731487,00 16/09/1992

طاطا67305P06م.م اولد علي2403سيدي بنورم.م اولد العليانمحمد السبع 719731387,00 16/09/1992

طانطان63113P12م. معركة انوال2377سيدي بنورم.م اولد العليانمحمد السبع 719731187,00 16/09/1992

طانطان63113P16م. ابن سينا2380سيدي بنورم.م اولد العليانمحمد السبع 719731287,00 16/09/1992

الصويرة23888P01المركب التربوي المندمج م513سيدي بنورم.م الزيركسعيد رفيق 719763387,00 16/06/1992

الصويرة23320P07م.م لكراردة3282سيدي بنورم.م الزيركسعيد رفيق 719763887,00 16/06/1992

طاطا67000P01م.م تمدولت382سيدي بنورم.م احد العوناتمصطفى صامدي 746860186,50 16/09/1993

طاطا67513P01م م  تــاكموت2396سيدي بنورم.م احد العوناتمصطفى صامدي 746860386,50 16/09/1993

طاطا67105P03م م  توزنين2390سيدي بنورم.م احد العوناتمصطفى صامدي 746860286,50 16/09/1993

طاطا67305P06م.م اولد علي2403سيدي بنورم.م شرقاوةمحمد قربال 239740586,00 17/09/1984

طاطا67305P05م.م ارفالن2400سيدي بنورم.م شرقاوةمحمد قربال 239740686,00 17/09/1984

طاطا67111P12م. اغير اغناين2391سيدي بنورم.م شرقاوةمحمد قربال 239740186,00 17/09/1984

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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طاطا67111P08م/م تيزغت2397سيدي بنورم.م شرقاوةمحمد قربال 239740486,00 17/09/1984

طاطا67305P03م م  إبن يعقوب2402سيدي بنورم.م شرقاوةمحمد قربال 239740886,00 17/09/1984

شيشاوة48610P01م م لغساسلة2998اليوسفيةم/م الميهاتمصطفى حلفية 383401188,00 17/09/1990

شيشاوة48632P04م.م اندورار3054اليوسفيةم/م الميهاتمصطفى حلفية 383401588,00 17/09/1990

شيشاوة48607P02م.م امسكسلن السفلى2989اليوسفيةم/م الميهاتمصطفى حلفية 383401388,00 17/09/1990

شيشاوة48626P01م.م ترسلت3034اليوسفيةم/م الميهاتمصطفى حلفية 383401488,00 17/09/1990

شيشاوة48607P03 م.م الصفية2988اليوسفيةم/م الميهاتمصطفى حلفية 383401288,00 17/09/1990

سيدي بنور17517P03م.م حائط سليمان3411اسفيم م  سيدي دانون الحضريعبدالرحمان السلموني 335855588,00 16/09/1988

سيدي بنور17515P04م م اولد مومن3400اسفيم م  سيدي دانون الحضريعبدالرحمان السلموني 335855488,00 16/09/1988

سيدي بنور17521P02م.م احد العونات3413اسفيم م  سيدي دانون الحضريعبدالرحمان السلموني 335855288,00 16/09/1988

سيدي بنور17519P03م.م سبت المعاريف3414اسفيم م  سيدي دانون الحضريعبدالرحمان السلموني 335855188,00 16/09/1988

سيدي بنور17525P06م.م الجدد3402اسفيم م  سيدي دانون الحضريعبدالرحمان السلموني 335855388,00 16/09/1988

الصويرة23127P04م.م لخواضرا3304اسفيم م لمراسلةأحمد نجيم 357119188,00 16/09/1989

الصويرة23115P01م.م المام مالك3277اسفيم م لمراسلةأحمد نجيم 357119288,00 16/09/1989

الرحامنة19721P01مركزية الصخور3187اسفيم.م بئر اوزومباركة تحافي 378990188,00 17/09/1990

الصويرة23351P01م.م زاوية سكياط3307اسفيم م  سيدي دانون الحضريع.المجيد النظفي 379110188,00 17/09/1990

الصويرة23320P15م.م الدحامنة514اسفيم م  سيدي دانون الحضريع.المجيد النظفي 379110388,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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شيشاوة48623P02م.م الظهر3030اسفيم م  سيدي دانون الحضريع.المجيد النظفي 379110288,00 17/09/1990

الصويرة23320P03م.م فج الريح512اسفيم م  سيدي دانون الحضريع.المجيد النظفي 379110488,00 17/09/1990

الصويرة23320P07م.م لكراردة3282اسفيم م  سيدي دانون الحضريع.المجيد النظفي 379110588,00 17/09/1990

شيشاوة48607P02م.م امسكسلن السفلى2989اسفيم م اولد عبد اللـهع.الكريم صغراوي 765449287,50 16/09/1991

شيشاوة48607P03 م.م الصفية2988اسفيم م اولد عبد اللـهع.الكريم صغراوي 765449587,50 16/09/1991

الصويرة23351P01م.م زاوية سكياط3307اسفيم م اولد عبد اللـهع.الكريم صغراوي 765449787,50 16/09/1991

شيشاوة48537P01م م  تنلفت3028اسفيم م اولد عبد اللـهع.الكريم صغراوي 765449487,50 16/09/1991

الصويرة23305P01م.م حسن بن علي3315اسفيم.م اولد عامرمحمد الزكراوي 769896487,50 16/09/1991

شيشاوة48537P01م م  تنلفت3028اسفيم.م اولد عامرمحمد الزكراوي 769896387,50 16/09/1991

شيشاوة48517P01م.م.للعزيزة3020اسفيم.م اولد عامرمحمد الزكراوي 769896687,50 16/09/1991

الصويرة23379P02م.م اداشفي3341اسفيم.م اولد عامرمحمد الزكراوي 769896787,50 16/09/1991

الصويرة23369P01م.م اطايبين3327اسفيم.م اولد عامرمحمد الزكراوي 769896587,50 16/09/1991

شيشاوة48537P01م م  تنلفت3028اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986187,50 16/09/1991

شيشاوة48616P03م.م أرغي3009اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986487,50 16/09/1991

شيشاوة48620P01م.م تكنكمت3022اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986287,50 16/09/1991

شيشاوة48525P02م.م ايت شعيب3012اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986787,50 16/09/1991

شيشاوة48623P02م.م الظهر3030اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986587,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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الصويرة23379P02م.م اداشفي3341اسفيم.م العموريةبوشعيب راجيا 7743771087,50 16/09/1991

الصويرة23117P01م.م ابن نصير3288اسفيم.م العموريةبوشعيب راجيا 774377887,50 16/09/1991

الصويرة23305P01م.م حسن بن علي3315اسفيم.م العموريةبوشعيب راجيا 774377687,50 16/09/1991

الصويرة23888P01المركب التربوي المندمج م513اسفيم م مول البركيعياد المختاري 359282287,00 16/09/1990

الصويرة23320P11م.م بئر الزاع3289اسفيم م إبن تـــومرتخليفة كلع 3785321087,00 17/09/1990

الصويرة23355P01م م اكرارو3309اسفيم م امحمد السباعيالمصطفى قريقيش 378691487,00 17/09/1990

الصويرة23313P01م م  طارق ابن زياد3339اسفيم م امحمد السباعيالمصطفى قريقيش 378691387,00 17/09/1990

الصويرة23313P02م.م.عقبة ابن نافع3344اسفيم م امحمد السباعيالمصطفى قريقيش 378691187,00 17/09/1990

الصويرة23320P11م.م بئر الزاع3289اسفيم/م الواد الغارقاحمد شميس 385499687,00 16/09/1990

شيشاوة48623P03م/م انمرن478اسفيم م اولد عبد اللـهع.القادر اشروكة 720826187,00 16/09/1992

طاطا67305P06م.م اولد علي2403اسفيم.م إبن الهيثمزوبير شاكر 205489386,00 21/09/1983

طاطا67311P04م م  لخرويعة2406اسفيم.م إبن الهيثمزوبير شاكر 205489486,00 21/09/1983

طاطا67305P03م م  إبن يعقوب2402اسفيم.م إبن الهيثمزوبير شاكر 205489586,00 21/09/1983

طاطا67305P04م.م اكينان2401اسفيم.م إبن الهيثمزوبير شاكر 205489686,00 21/09/1983

طاطا67305P05م.م ارفالن2400اسفيم.م إبن الهيثمزوبير شاكر 205489786,00 21/09/1983
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تارودانت66900P42م/م ابا كيزن2511بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142288,00 16/09/1988

تارودانت66129P02م.م الجولن2502بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142188,00 16/09/1988

تارودانت66327P01م م تلمكانت2523بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142388,00 16/09/1988

تارودانت66765P01م.م اليرموك2559بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142488,00 16/09/1988

تارودانت66407P02م.م واحليبا2567بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142588,00 16/09/1988

طنجة أصيـلة61309P07م.الشريف الدريسي1698بنسليمانم.م الوحدةاحمد بيا 358868388,00 17/09/1990

الفحص انجرة61313P01م.م  القصر الصغير248بنسليمانم.م الوحدةاحمد بيا 358868488,00 17/09/1990

تطوان71123P01م م جبل الحبيب233بنسليمانم.م الوحدةاحمد بيا 358868588,00 17/09/1990

شفشاون15105P08م.م الشريف الدريسي1515بنسليمانم.م الوحدةاحمد بيا 358868288,00 17/09/1990

شفشاون15105P03م.م 20 غشت1509بنسليمانم.م الوحدةاحمد بيا 358868188,00 17/09/1990

الخميسات37517P04م.م لعظم733بنسليمانم.م. احد افريدتوبيل احمد 378443188,00 10/09/1990

الخميسات37705P05م.م ظهر النخلة741بنسليمانم.م. احد افريدتوبيل احمد 378443288,00 10/09/1990

الخميسات37705P05م.م ظهر النخلة741بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256188,00 17/09/1990

الخميسات37517P04م.م لعظم733بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256388,00 17/09/1990

الخميسات37317P07م.م ايت يحيى الحرشة719بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256288,00 17/09/1990

الصويرة23313P01م م  طارق ابن زياد3339بنسليمانم.م عين بوشنيالدريسي محمد 775090387,50 16/09/1991

الصويرة23313P02م.م.عقبة ابن نافع3344بنسليمانم.م عين بوشنيالدريسي محمد 775090187,50 16/09/1991
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الصويرة23379P02م.م اداشفي3341بنسليمانم.م عين بوشنيالدريسي محمد 775090287,50 16/09/1991

الصويرة23648P01م/م عمرو بن العاص3334بنسليمانم.م عين بوشنيالدريسي محمد 775090587,50 16/09/1991

الصويرة23320P28م.م اساعن3333بنسليمانم.م عين بوشنيالدريسي محمد 775090687,50 16/09/1991

طاطا67305P05م.م ارفالن2400بنسليمانم م ابن طفيلدعاوي احمد 216581486,00 16/09/1985

طاطا67305P04م.م اكينان2401بنسليمانم م ابن طفيلدعاوي احمد 216581586,00 16/09/1985

سطات59515P01م.م دار الشافعي 36761خريبكةم م البيراتبوشتى غيشي 203710388,00 21/09/1983

سطات59515P05م.م العطوشة3675خريبكةم م البيراتبوشتى غيشي 203710288,00 21/09/1983

بنسليمان09113P01م م مليلة3550خريبكةم م البيراتبوشتى غيشي 203710188,00 21/09/1983

خنيفرة39315P08م/م اونااغزافن1319خريبكةم م البيراتأحمد  سمير 238882488,00 17/09/1984

خنيفرة39305P01م.م  اهبارن1312خريبكةم م البيراتأحمد  سمير 238882388,00 17/09/1984

خنيفرة39313P01م.م سوق ال ثنيــن الجماعا1342خريبكةم م البيراتأحمد  سمير 238882288,00 17/09/1984

خنيفرة39313P09م م تمازرت1341خريبكةم م البيراتأحمد  سمير 238882588,00 17/09/1984

خنيفرة39313P03م. المام مالك1336خريبكةم م البيراتأحمد  سمير 238882188,00 17/09/1984

سطات59515P01م.م دار الشافعي 36761خريبكةم م البيراتياسين البشير 355854188,00 16/09/1989

سيدي بنور17517P01م م اولد ناصر3410خريبكةم م السماعلةمحمد أدريسي 358632488,00 16/09/1989

سيدي بنور17525P06م.م الجدد3402خريبكةم م السماعلةمحمد أدريسي 358632288,00 16/09/1989

سيدي بنور17922P01م/م. العبابسة3406خريبكةم م السماعلةمحمد أدريسي 358632388,00 16/09/1989
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سيدي بنور17515P04م م اولد مومن3400خريبكةم م السماعلةمحمد أدريسي 358632188,00 16/09/1989

سيدي بنور17517P03م.م حائط سليمان3411خريبكةم م السماعلةمحمد أدريسي 358632588,00 16/09/1989

خنيفرة39313P09م م تمازرت1341خريبكةم/م بني ازرنتيلكارم محمد 379172288,00 17/09/1990

خنيفرة39313P03م. المام مالك1336خريبكةم/م بني ازرنتيلكارم محمد 379172188,00 17/09/1990

شفشاون15311P03م.م السلم1548خريبكةم.م أقشوحعبد الرحمان مزراوي 762113487,50 16/09/1991

شفشاون15121P11م/م ولمسة1538خريبكةم.م أقشوحعبد الرحمان مزراوي 762113287,50 16/09/1991

شفشاون15311P05م.م الفتح1547خريبكةم.م أقشوحعبد الرحمان مزراوي 762113387,50 16/09/1991

شفشاون15505P03م.م اناري1558خريبكةم.م أقشوحعبد الرحمان مزراوي 762113587,50 16/09/1991

شفشاون15115P05م.م وادي الدهب1533خريبكةم.م أقشوحعبد الرحمان مزراوي 762113187,50 16/09/1991

العرائش44317P09 م.م عنصر الحاج1645خريبكةم م اولد فنان الغربيةنجاة انويدر 717975987,00 16/09/1992

شفشاون15509P07م.م بورد1561خريبكةم/م شرقاوةبوعزة  صداق 719525487,00 16/09/1992

شفشاون15121P04م م نوذرات1543خريبكةم/م شرقاوةبوعزة  صداق 719525387,00 16/09/1992

شفشاون15105P01م.م الفقيه المودن1514خريبكةم/م شرقاوةبوعزة  صداق 719525587,00 16/09/1992

شفشاون15121P11م/م ولمسة1538خريبكةم/م شرقاوةبوعزة  صداق 719525187,00 16/09/1992

شفشاون15523P01م.م ابن حزم1554خريبكةم/م شرقاوةبوعزة  صداق 719525687,00 16/09/1992

ميدلت39519P04  م/م. أنفكو1197خريبكةم.م حمرينالقيادي احمد 738710986,50 16/09/1993

سيدي إيفني73200P01م.م النسيم2776خريبكةم م السماعلةمسليط احمد 205782486,00 21/09/1983
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سيدي إيفني73323P06م م المقاومة2782خريبكةم م السماعلةمسليط احمد 205782586,00 21/09/1983

سيدي إيفني73911P02م.م  طارق ابن زياد2803خريبكةم م السماعلةمسليط احمد 205782186,00 21/09/1983

سيدي إيفني73911P02م.م  طارق ابن زياد2803خريبكةم.م  معاذ بن جبلالمولودي موصوف 240652886,00 17/09/1984

أسـا الزاك31505P01م.م طارق بن زياد2322خريبكةم م المعادنةشكالي محمد 317911186,00 16/09/1988

أسـا الزاك31505P08م. محمد السادس البتدائية364خريبكةم م المعادنةشكالي محمد 317911486,00 16/09/1988

أسـا الزاك31505P04م  مولي اسماعيل2320خريبكةم م المعادنةشكالي محمد 317911586,00 16/09/1988

سطات59515P01م.م دار الشافعي 36761سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602288,00 16/09/1985

سطات59515P05م.م العطوشة3675سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602188,00 16/09/1985

بنسليمان09113P01م م مليلة3550سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602388,00 16/09/1985

الصويرة23115P01م.م المام مالك3277سطاتم م اولد ناصرعبداللطيف بوحجاب 358813188,00 17/09/1990

الصويرة23320P11م.م بئر الزاع3289سطاتم م اولد ناصرعبداللطيف بوحجاب 358813488,00 17/09/1990

الصويرة23320P09م.م ابارو3286سطاتم م اولد ناصرعبداللطيف بوحجاب 358813388,00 17/09/1990

الصويرة23320P06م.م تفتاشت3280سطاتم م اولد ناصرعبداللطيف بوحجاب 358813288,00 17/09/1990

الصويرة23117P01م.م ابن نصير3288سطاتم م اولد ناصرعبداللطيف بوحجاب 358813588,00 17/09/1990

ازيلل05115P04م/م اسول3825سطاتم م اولد بوعليمحمد وحلي 378036888,00 17/09/1990

ازيلل05523P03م.م ايت علي3822سطاتم م اولد بوعليمحمد وحلي 378036788,00 17/09/1990

بنى ملل07309P19م.م تيحوتة3883سطاتم م اولد بوعليمحمد وحلي 378036288,00 17/09/1990
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ازيلل05505P01م م ايت تمليل3829سطاتم م اولد بوعليمحمد وحلي 378036688,00 17/09/1990

ازيلل05517P01م م احفور3834سطاتم م اولد بوعليمحمد وحلي 378036588,00 17/09/1990

الصويرة23648P01م/م عمرو بن العاص3334سطاتم.م أولد سليمان امزابمحمد الزهيري 378672388,00 17/09/1990

الصويرة23321P01م.م الجزولي3328سطاتم.م أولد سليمان امزابمحمد الزهيري 378672488,00 17/09/1990

الصويرة23323P04م م تبولعوانت3336سطاتم.م أولد سليمان امزابمحمد الزهيري 378672188,00 17/09/1990

الصويرة23320P13م.م ايت بوصدوك3293سطاتم.م أولد سليمان امزابمحمد الزهيري 378672688,00 17/09/1990

الصويرة23369P01م.م اطايبين3327سطاتم.م أولد سليمان امزابمحمد الزهيري 378672288,00 17/09/1990

العرائش44311P03م.م العزيب السفلي1641سطاتم م اولد عامرمحمد جلولي 392221188,00 17/09/1990

العرائش44317P09 م.م عنصر الحاج1645سطاتم م اولد عامرمحمد جلولي 392221288,00 17/09/1990

العرائش44323P03م م صف تراولة1647سطاتم م اولد عامرمحمد جلولي 392221488,00 17/09/1990

العرائش44505P02م.م حمزة ابن عبد المطلب1654سطاتم م اولد عامرمحمد جلولي 392221588,00 17/09/1990

العرائش44317P08 م.م صفهار1646سطاتم م اولد عامرمحمد جلولي 392221388,00 17/09/1990

الحوز46422P02م.م تاوريرت3115سطات م .م امريزيكلحسن سامي 762901887,50 16/09/1991

شيشاوة48615P01م.م بويزغران477سطات م .م امريزيكلحسن سامي 762901487,50 16/09/1991

شيشاوة48616P03م.م أرغي3009سطات م .م امريزيكلحسن سامي 762901687,50 16/09/1991

شيشاوة48525P02م.م ايت شعيب3012سطات م .م امريزيكلحسن سامي 762901787,50 16/09/1991

شيشاوة48614P02م.م امعرض3004سطات م .م امريزيكلحسن سامي 762901587,50 16/09/1991
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تارودانت66900P14م.م العقيد العلم2596سطاتم.م الكوشةابراهيم مجكو 763000587,50 16/09/1991

تارودانت66117P03م.م ابناء الغد2513سطاتم.م الكوشةابراهيم مجكو 763000187,50 16/09/1991

تارودانت66900P42م/م ابا كيزن2511سطاتم.م الكوشةابراهيم مجكو 763000287,50 16/09/1991

تارودانت66900P33م.م النوار2604سطاتم.م الكوشةابراهيم مجكو 763000787,50 16/09/1991

تارودانت66511P02م.م تفنوت2603سطاتم.م الكوشةابراهيم مجكو 763000687,50 16/09/1991

شيشاوة48610P01م م لغساسلة2998سطاتم.م اولد فارسعبدالصمد معطاوي 774093187,50 16/09/1991

شيشاوة48620P01م.م تكنكمت3022سطاتم.م اولد فارسعبدالصمد معطاوي 774093387,50 16/09/1991

شيشاوة48626P01م.م ترسلت3034سطاتم.م اولد فارسعبدالصمد معطاوي 774093487,50 16/09/1991

شيشاوة48632P04م.م اندورار3054سطاتم.م اولد فارسعبدالصمد معطاوي 774093287,50 16/09/1991

شيشاوة48537P01م م  تنلفت3028سطاتم.م اولد فارسعبدالصمد معطاوي 774093587,50 16/09/1991

الصويرة23648P01م/م عمرو بن العاص3334سطاتم.م وادي النعناعمحمد هلوي 392206287,00 17/09/1990

الصويرة23313P01م م  طارق ابن زياد3339سطاتم.م وادي النعناعمحمد هلوي 392206987,00 17/09/1990

الصويرة23305P01م.م حسن بن علي3315سطاتم.م وادي النعناعمحمد هلوي 392206487,00 17/09/1990

طاطا67111P08م/م تيزغت2397سطاتم م سد الدوراتعزيز فيضالي 706768387,00 16/09/1992

طاطا67305P03م م  إبن يعقوب2402سطاتم م سد الدوراتعزيز فيضالي 706768587,00 16/09/1992

طاطا67305P04م.م اكينان2401سطاتم م سد الدوراتعزيز فيضالي 706768287,00 16/09/1992

طاطا67305P05م.م ارفالن2400سطاتم م سد الدوراتعزيز فيضالي 706768187,00 16/09/1992

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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طاطا67311P04م م  لخرويعة2406سطاتم م سد الدوراتعزيز فيضالي 706768487,00 16/09/1992

تارودانت66900P33م.م النوار2604سطاتم م لخراوعةمحمد عماوي 707184487,00 16/09/1992

تارودانت66900P77م.م ازكرور2605سطاتم م لخراوعةمحمد عماوي 707184687,00 16/09/1992

شيشاوة48614P02م.م امعرض3004سطاتم.م الكوشةنورالدين ابو الفضل 707224187,00 16/09/1992

شيشاوة48623P02م.م الظهر3030سطاتم.م الكوشةنورالدين ابو الفضل 707224687,00 16/09/1992

تيزنيت73505P02م.م وكاس2640سطاتم.م العطوشةمحمد القاسح 707630487,00 16/09/1992

تيزنيت73460P21م.م بكار الحسين بن حيسون2641سطاتم.م العطوشةمحمد القاسح 707630587,00 16/09/1992

تيزنيت73460P04م/م علي بن ابي طالب2637سطاتم.م العطوشةمحمد القاسح 707630287,00 16/09/1992

تيزنيت73211P01م.م السعديين2639سطاتم.م العطوشةمحمد القاسح 707630387,00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي410سطاتم.م العطوشةمحمد القاسح 707630187,00 16/09/1992

تيزنيت73111P01م.م علل بن عبد ال2650سطاتم.م تامسينادريس مولواد 718104987,00 16/09/1992

شفشاون15109P06م/م لهري1525سطاتم.م الناصريةمحمد بهلن 724057387,00 16/09/1992

شفشاون15509P06م.م بني غفار203سطاتم.م الناصريةمحمد بهلن 724057987,00 16/09/1992

شفشاون15115P05م.م وادي الدهب1533سطاتم.م الناصريةمحمد بهلن 7240571087,00 16/09/1992

سيدي إيفني73317P03م م القاضي عياض438سطاتم.م  أولد الرغايعبد الله سميني 741811586,50 16/09/1993

تيزنيت73100P13م.م الزهور2649سطاتم.م  أولد الرغايعبد الله سميني 741811386,50 16/09/1993

تارودانت66900P42م/م ابا كيزن2511سطاتم م اولد ناصرابراهيم اماش 762939286,50 16/09/1991

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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كلميم31111P01م جبل الباني2354سطاتم/م اولد عزيعبدالباقى هزميرى 139158686,00 13/12/1979

طاطا67105P03م م  توزنين2390سطاتم/م اولد عزيعبدالباقى هزميرى 139158286,00 13/12/1979

طاطا67000P01م.م تمدولت382سطاتم/م اولد عزيعبدالباقى هزميرى 139158386,00 13/12/1979

طاطا67111P12م. اغير اغناين2391سطاتم/م اولد عزيعبدالباقى هزميرى 139158186,00 13/12/1979

كلميم31311P04م.م تركامايت2355سطاتم/م اولد عزيعبدالباقى هزميرى 139158586,00 13/12/1979

كلميم31311P04م.م تركامايت2355سطاتم م الكــنازرةمحمد بسطور 177137286,00 21/09/1983

كلميم31117P02م م ابراهيم الدرويش2356سطاتم م الكــنازرةمحمد بسطور 177137486,00 21/09/1983

طاطا67105P03م م  توزنين2390سطاتم.م الكوشةرشيدالقرموشى 203599186,00 21/09/1983

طاطا67305P06م.م اولد علي2403سطاتم.م الكوشةرشيدالقرموشى 203599686,00 21/09/1983

كلميم31117P02م م ابراهيم الدرويش2356سطاتم.م الكوشةرشيدالقرموشى 203599286,00 21/09/1983

كلميم31311P04م.م تركامايت2355سطاتم.م الكوشةرشيدالقرموشى 203599386,00 21/09/1983

كلميم31105P11م.م حاسي الكاح2359سطاتم.م الكوشةرشيدالقرموشى 203599586,00 21/09/1983

سيدي إيفني73200P01م.م النسيم2776سطاتم م سيدي العايديالمصطفى ابوالهدى 240760486,00 16/09/1984

بنسليمان09113P01م م مليلة3550برشيدم م ازبيــــراتعلي لوزاوي 771851190,50 16/09/1991

سطات59515P05م.م العطوشة3675برشيدم م ازبيــــراتعلي لوزاوي 771851390,50 16/09/1991

سطات59515P01م.م دار الشافعي 36761برشيدم م ازبيــــراتعلي لوزاوي 771851290,50 16/09/1991

الرحامنة19521P04م/م لمحرة495برشيدم.م اولد حريز2عبد الكبير وريك 378128190,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي

107

الرحامنة19711P01م م الماء البارد3203برشيدم.م اولد حريز2عبد الكبير وريك 378128390,00 16/09/1990

الرحامنة19466P17م/م سيدي كروم3190برشيدم.م اولد حريز2عبد الكبير وريك 378128490,00 16/09/1990

الرحامنة19466P10م/م اكمارات3162برشيدم.م اولد حريز2عبد الكبير وريك 378128290,00 16/09/1990

الرحامنة19715P02م م السميحات3192برشيدم.م اولد حريز2عبد الكبير وريك 378128590,00 16/09/1990

وزان60519P06م/م . العزابة1613برشيدم م اولد مسعودمصطفى رشواني 377635388,00 17/09/1990

وزان60505P05م.م مصعب بن عمير1609برشيدم م اولد مسعودمصطفى رشواني 377635288,00 17/09/1990

الرحامنة19711P01م م الماء البارد3203برشيدم.م سيدي بن حمدونايتو فقير حسن 379009488,00 16/09/1990

الرحامنة19721P01مركزية الصخور3187برشيدم.م سيدي بن حمدونايتو فقير حسن 379009188,00 16/09/1990

الرحامنة19466P17م/م سيدي كروم3190برشيدم.م سيدي بن حمدونايتو فقير حسن 379009388,00 16/09/1990

الرحامنة19725P05م.م الظهور3179برشيدم.م سيدي بن حمدونايتو فقير حسن 379009288,00 16/09/1990

قلعة السراغنة19466P20م. لكبابسة3208برشيدم.م سيدي بن حمدونايتو فقير حسن 379009688,00 16/09/1990

وزان60519P06م/م . العزابة1613برشيدم م اولد مسعودعزيز ابزيز 379043288,00 17/09/1990

الصويرة23320P15م.م الدحامنة514برشيدم.م سوق الربعاءزكرياء الزكاري 380236588,00 17/09/1990

الصويرة23311P02م م المختار السوسي3323برشيدم.م سوق الربعاءزكرياء الزكاري 380236188,00 17/09/1990

الصويرة23320P13م.م ايت بوصدوك3293برشيدم.م سوق الربعاءزكرياء الزكاري 380236288,00 17/09/1990

الصويرة23127P04م.م لخواضرا3304برشيدم.م سوق الربعاءزكرياء الزكاري 380236488,00 17/09/1990

تارودانت66900P52م/م ايت اسايح2587برشيدم.م ولد التهاميالحسن أعصاب 383815688,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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البتدائي
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تارودانت66767P01م.م واد المخازن2579برشيدم.م ولد التهاميالحسن أعصاب 383815488,00 17/09/1990

تارودانت66327P08م.م الزلقة2575برشيدم.م ولد التهاميالحسن أعصاب 383815288,00 17/09/1990

تارودانت66723P01م.م إبن الفارض2581برشيدم.م ولد التهاميالحسن أعصاب 383815188,00 17/09/1990

تارودانت66731P01م.م  تجكالت406برشيدم.م ولد التهاميالحسن أعصاب 383815388,00 17/09/1990

الرحامنة19888P02المركب التربوي المندمج بو499برشيدم.م سيدى قاسمعزيز مكسي 391328488,00 17/09/1990

الصويرة23105P01م م سيدي صالح الركراكي515برشيدم.م سيدى قاسمعزيز مكسي 391328888,00 17/09/1990

الرحامنة19721P01مركزية الصخور3187برشيدم.م سيدى قاسمعزيز مكسي 391328188,00 17/09/1990

الصويرة23320P06م.م تفتاشت3280برشيدم.م سيدى قاسمعزيز مكسي 391328788,00 17/09/1990

الصويرة23320P07م.م لكراردة3282برشيدم.م سيدى قاسمعزيز مكسي 391328988,00 17/09/1990

الصويرة23355P01م م اكرارو3309برشيدم.م شرقاوةالعربي الطايف 391592488,00 17/09/1990

الصويرة23648P01م/م عمرو بن العاص3334برشيدم.م شرقاوةالعربي الطايف 391592188,00 17/09/1990

الصويرة23313P02م.م.عقبة ابن نافع3344برشيدم.م شرقاوةالعربي الطايف 391592288,00 17/09/1990

الصويرة23379P02م.م اداشفي3341برشيدم.م شرقاوةالعربي الطايف 391592388,00 17/09/1990

الصويرة23369P01م.م اطايبين3327برشيدم.م شرقاوةالعربي الطايف 391592588,00 17/09/1990

الرحامنة19466P17م/م سيدي كروم3190برشيدم م لحساسنةمحمد ذهب 393520288,00 17/09/1990

الرحامنة19725P05م.م الظهور3179برشيدم م لحساسنةمحمد ذهب 393520588,00 17/09/1990

سيدي بنور17922P01م/م. العبابسة3406برشيدم.م البراهمةخليد الجعداني 393872488,00 16/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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سيدي بنور17519P03م.م سبت المعاريف3414برشيدم.م البراهمةخليد الجعداني 393872688,00 16/09/1990

تارودانت66117P03م.م ابناء الغد2513برشيدم م المعاشاتصبري   الحاج 769040987,50 16/09/1991

تارودانت66900P09م.م الدارسة2540برشيدم م المعاشاتصبري   الحاج 769040287,50 16/09/1991

تارودانت66119P02م.م خميس ايت يونس2505برشيدم م المعاشاتصبري   الحاج 769040387,50 16/09/1991

الصويرة23321P01م.م الجزولي3328برشيدم م قصبة برشيدعبدالرحيم  بيض 775421687,50 16/09/1991

الصويرة23369P01م.م اطايبين3327برشيدم م قصبة برشيدعبدالرحيم  بيض 775421487,50 16/09/1991

شيشاوة48615P01م.م بويزغران477برشيدم.م السوالممـــولي الشــريف مصبـــاحي 302994587,00 16/09/1987

الصويرة23320P11م.م بئر الزاع3289برشيدم.م سوق الربعاءلحسن سيسي 378056787,00 17/09/1990

العرائش44317P09 م.م عنصر الحاج1645برشيدم.م اولد حريز 1عبدالحميد دومة 706922787,00 16/09/1992

الصويرة23888P01المركب التربوي المندمج م513برشيدم.م شرقاوةحسن الكرش 787157287,00 16/09/1992

الفحص انجرة71117P14م.م عين بوخلفة1789برشيدم.م  كريكيحبهران الزيتوني 383132486,50 16/09/1991

طاطا67305P05م.م ارفالن2400برشيدم.م  كريكيحمحمد بن الطويل 216637586,00 16/09/1985

طاطا67111P08م/م تيزغت2397برشيدم.م  كريكيحمحمد بن الطويل 216637486,00 16/09/1985

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تادلة- ازيلل16

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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ازيلل05115P01م م سقــاط581الفقيه بن صالحم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352388,00 16/09/1990

ازيلل05517P01م م احفور3834الفقيه بن صالحم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352488,00 16/09/1990

ازيلل05315P04م.م مسكاو ن3806الفقيه بن صالحم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352188,00 16/09/1990

ازيلل05113P07م.م امرصيد3789الفقيه بن صالحم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352288,00 16/09/1990

بنى ملل07523P01م.م تيزي نيسلي3884الفقيه بن صالحم م اولد فرجرشيد بوعلم 383485388,00 17/09/1990

ازيلل05517P01م م احفور3834الفقيه بن صالحم م اولد فرجرشيد بوعلم 383485488,00 17/09/1990

شيشاوة48517P01م.م.للعزيزة3020الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىبوزكري الدحاني 385522588,00 17/09/1990

شيشاوة48610P01م م لغساسلة2998الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىبوزكري الدحاني 385522388,00 17/09/1990

شيشاوة48900P01م.م أيت حدو يوسف3017الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىبوزكري الدحاني 385522488,00 17/09/1990

شيشاوة48607P02م.م امسكسلن السفلى2989الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىبوزكري الدحاني 385522288,00 17/09/1990

شيشاوة48607P03 م.م الصفية2988الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىبوزكري الدحاني 385522188,00 17/09/1990

ازيلل05115P01م م سقــاط581الفقيه بن صالحم.م المغرب العربيدتيازين أحمد 391673388,00 17/09/1990

ازيلل05315P04م.م مسكاو ن3806الفقيه بن صالحم.م المغرب العربيدتيازين أحمد 391673288,00 17/09/1990

ازيلل05515P03م.م  افطوشن3817الفقيه بن صالحم.م المغرب العربيدتيازين أحمد 391673588,00 17/09/1990

ازيلل05523P03م.م ايت علي3822الفقيه بن صالحم.م المغرب العربيدتيازين أحمد 391673488,00 17/09/1990

ازيلل05113P07م.م امرصيد3789الفقيه بن صالحم.م المغرب العربيدتيازين أحمد 391673188,00 17/09/1990

بنى ملل07309P19م.م تيحوتة3883الفقيه بن صالحم.م الساقية الحمراءمحمد محوش 378951187,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم 

البتدائي
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بنى ملل07309P19م.م تيحوتة3883الفقيه بن صالحم.م المركز الفلحيكبيري عبدالرحمان 391037487,00 17/09/1990

الحوز46419P01م.م تنمرت3109الفقيه بن صالحم.م اولد عيسىالمصطفى كرحاني 787099987,00 16/09/1992

ازيلل05115P04م/م اسول3825الفقيه بن صالحم م اولد فرجأبوالوفاء المصطفى 775484986,50 01/10/1991

سيدي إيفني73200P01م.م النسيم2776الفقيه بن صالحم.م اولد رميشعمر البصري 130347186,00 15/10/1979

سيدي إيفني73323P02م.م  23 نوفمبر437الفقيه بن صالحم.م اولد رميشعمر البصري 130347286,00 15/10/1979

سيدي إيفني73323P05م.م وادي المخازن2779الفقيه بن صالحم.م اولد رميشعمر البصري 130347386,00 15/10/1979

سيدي إيفني73323P06م م المقاومة2782الفقيه بن صالحم.م اولد رميشعمر البصري 130347686,00 15/10/1979

سيدي إيفني73317P03م م القاضي عياض438الفقيه بن صالحم.م اولد رميشعمر البصري 130347786,00 15/10/1979

ازيلل05515P03م.م  افطوشن3817ازيللم.م ايت مالكالحسين اليماني 377967288,00 17/09/1990

ازيلل05115P01م م سقــاط581ازيللم.م ايت مالكالحسين اليماني 377967388,00 17/09/1990

ازيلل05315P04م.م مسكاو ن3806ازيللم.م ايت مالكالحسين اليماني 377967188,00 17/09/1990

ازيلل05113P07م.م امرصيد3789ازيللم.م ايت مالكالحسين اليماني 377967488,00 17/09/1990

ازيلل05113P07م.م امرصيد3789ازيللم.م تامدة الحسين اعل 378037188,00 17/09/1990

ازيلل05115P04م/م اسول3825ازيللم م وريــدابو الرجاء محمد 764726487,50 16/09/1991

ازيلل05505P01م م ايت تمليل3829ازيللم م وريــدابو الرجاء محمد 764726387,50 16/09/1991

بنى ملل07523P01م.م تيزي نيسلي3884ازيللم.م اماسينصداق مجيد 392276187,00 17/09/1990

بنى ملل07309P19م.م تيحوتة3883ازيللم.م اماسينصداق مجيد 392276287,00 17/09/1990

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب
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تارودانت66900P81م.م الفراهيدي2625ازيللم.م  تنــــــانـــــــتلحسن االحياني 707717787,00 16/09/1992

تارودانت66515P01م م اسكاون2610ازيللم.م  تنــــــانـــــــتلحسن االحياني 707717887,00 16/09/1992

ميدلت39523P06بواضيل135ازيللم.م مسكاو نمحمد ايت سي ابيه 720811887,00 16/09/1992

ميدلت21940P01م.م المل130ازيللم.م مسكاو نمحمد ايت سي ابيه 720811987,00 16/09/1992

شفشاون15123P07م.م. اصفارن201ازيللم.م  افطوشنسعيد عبد الرحمان 725467687,00 16/09/1992

ازيلل05115P04م/م اسول3825ازيللم م ايت ماجدنمحمد حوسني 725640787,00 16/09/1992

ازيلل05115P04م/م اسول3825ازيللم.م بين الويدانمصطفى المير 7386241087,00 21/09/1992

طانطان63111P01م.م معركة مركالة2381ازيللم.م بوغرراتعبد ال لحسيني 130235385,00 10/10/1979

أسـا الزاك31505P01م.م طارق بن زياد2322ازيللم.م بوغرراتعبد ال لحسيني 1302351085,00 10/10/1979

أسـا الزاك31505P04م  مولي اسماعيل2320ازيللم.م بوغرراتعبد ال لحسيني 130235985,00 10/10/1979

كلميم31105P11م.م حاسي الكاح2359ازيللم.م بوغرراتعبد ال لحسيني 130235785,00 10/10/1979

بنى ملل07523P01م.م تيزي نيسلي3884بنى مللم م ايت رواضيعبدالعزيز البهي 175069188,00 21/09/1983

بنسليمان09113P01م م مليلة3550بنى مللم م ايت رواضيامبارك اشريف 237010188,00 16/09/1984

سطات59515P01م.م دار الشافعي 36761بنى مللم م ايت رواضيامبارك اشريف 237010388,00 16/09/1984

سطات59515P05م.م العطوشة3675بنى مللم م ايت رواضيامبارك اشريف 237010288,00 16/09/1984

إيفرن33103P09م.م البفريط الجماعاتية1291بنى مللم.م زاوية الشيخسعيدة المزام 351261288,00 16/09/1989

إيفرن33107P03م.م بودراع1284بنى مللم.م زاوية الشيخسعيدة المزام 351261488,00 16/09/1989

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 



المؤسسة الصلية
المنصب
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تادلة- ازيلل16
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خنيفرة39305P01م.م  اهبارن1312بنى مللم.م زاوية الشيخسعيدة المزام 351261388,00 16/09/1989

إيفرن33103P16م.م تاسماكت1292بنى مللم.م زاوية الشيخسعيدة المزام 351261188,00 16/09/1989

بنى ملل07523P01م.م تيزي نيسلي3884بنى مللم.م زاوية الشيخعبد الرحمن دريهم 391674188,00 17/09/1990

بنى ملل07523P01م.م تيزي نيسلي3884بنى مللم. براكةمحمد بوزار 775492287,50 16/09/1991

بنى ملل07309P19م.م تيحوتة3883بنى مللم. براكةمحمد بوزار 775492187,50 16/09/1991

ميدلت39523P06بواضيل135بنى مللم.م اوصفرواسماعيل سميدي 707671187,00 16/09/1992

أسـا الزاك31505P02م م عوينة ايتوسة2325بنى مللم.م اولد سعيدعلل عدلن 204782785,00 21/09/1983

FTPوفق النموذج رفقته ووضعه بXLSـ يتعين تدوين نقط المقابلت في هذه اللوائح وإعادتها قبل 10 أبريل 2012 عبر الفاكس وتدوينها أيضا بمستند 


