
مقر العمل و البطاقة رقم رقم التاجير اإلطار االسم الكامل الرقم الترتيبي

ابن امسيك وموالي رشيد CB 37971 67199 2متصرف  د  عبد الرحمان اجباري 1

ابن امسيك وموالي رشيد FL 7883 67254 متصرف الدرجة الثالثة موحى مزيان 2

ابن امسيك وموالي رشيد X75611 74773 متصرف من  الدرجة الثالتة سعاد الشعباني  3

ابن امسيك وموالي رشيد J 27362 118043 محرر درجة الثالثة محمد واكا 4

ابن امسيك وموالي رشيد B104752 161757 متصرف من الدرجة الثالثة هاشم عبد الكريم 5

ابن امسيك وموالي رشيد G 34854 188958 3متصرف  د  االحمر عبد العزيز 6

ابن امسيك وموالي رشيد F 28844 189079 محرر درجة الثالثة بوعالم الخضير 7

ابن امسيك وموالي رشيد B 320495 192651 متصرق درجة الثالثة عبد األحد شوقي 8

ابن امسيك وموالي رشيد B 402044 329949 عون نورالدين غاشم 9

ابن امسيك وموالي رشيد B728504 390587 تقني درجة الرابعة حنين عبد االله 10

ابن امسيك وموالي رشيد J 250056 394259 محرر درجة الثالثة فاطمة حمونا 11

ابن امسيك وموالي رشيد B118092 634349 متصرف الدرجة األولى  بوشعيب  ورادي 12

ابن امسيك وموالي رشيد B213370 638454 متصرف ابراهيم السبكي 13

ابن امسيك وموالي رشيد Bh36180 726299 متصرف الدرجة األولى  عزيز ريمي 14

ابن امسيك وموالي رشيد A 415915 734345 3متصرف  د  فاطمة اوباها 15

ابن امسيك وموالي رشيد BK 81850 734634 محررة درجة الثانية زكية جبور 16

ابن امسيك وموالي رشيد G264611 734747 محرر الدرجة التانية رشدي الرويطي 17

ابن امسيك وموالي رشيد Z70871 769393 متصرف الدرجة األولى  عبد اللطيف بعبوع النجار  18

ابن امسيك وموالي رشيد B103604 856147 محررة من الدرجة الثانية ليلى خليلي 19

ابن امسيك وموالي رشيد F 291087 881509 محرر درجة الثالثة خديجة شمالل 20

ابن امسيك وموالي رشيد BH 105811 891085 محرر عبد الحق حارتي 21

ابن امسيك وموالي رشيد B 513688 968849 محرر درجة الثالثة كريمة جبور 22

ابن امسيك وموالي رشيد X140814 986988 3 متصرف من الدرجة سمية حاضي 23

ابن امسيك وموالي رشيد DA 24987 1151138 محرر درجة ثانية فاطمة السعودي 24

ابن امسيك وموالي رشيد A421265 1151144 متصرف الدرجة الثالثة حاضر ابتسام  25

ابن امسيك وموالي رشيد BH 122054 1252368 تقني حفيظة حمادي 26

ابن امسيك وموالي رشيد BJ 206131 1252472 محرر جميلة اساري 27

ابن امسيك وموالي رشيد A 653586 1252475 3متصرف  د  اللة فاتن داحة 28

ابن امسيك وموالي رشيد BH301818 1261118 3متصرف الدرجة كنزيت موالي يوسف 29

ابن امسيك وموالي رشيد C 530683 1396510 متصرف الدرجة الثالثة هند أنكاصي سقوط 30

ابن امسيك وموالي رشيد A782019 1396511 سناء لهموري 3متصرفة من الدرجة 31

ابن امسيك وموالي رشيد GK57474 عاهد بلهاشمي متدربة3متصرفة درجة  32

ابن امسيك وموالي رشيد AB174594 فدوى أوعيسى متدربة3متصرفة درجة  33

أزرو D 200901 99858 محررة الدرجة الثانية أعقيق حليمة 34

أزرو S 362026 1396109 كنزة امرار 3متصرف الدرجة 35

أزيالل I300011 67489 متصرف الدرجة الثالثة محمد كرا 36

                           2013أكتوبر 31 ليوم التأسيسي  العام الجمع في المشاركين الئحة                     

الطفولة و للشباب رشيد موالي بالمركزالوطني
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أزيالل  J207809 308291 متصرفة الدرجة الثالثة الحسين جديك 37

أزيالل  I133661      381210 متصرف من الدرجة األولى  أحمد بن تواحيت 38

أزيالل  B 463060 769255 عبد اللطيف فنون 39

أزيالل  I228993 1135107 متصرف من الدرجة الثانية صالح ايتعلي 40

أزيالل  A674499 1396531 متصرف من الدرجة 

الثالثة

حياة مكدول 41

أزيالل  A 696929 1396553 فاطمة شحطوط 42

أزيالل  AB813123 1396558 متصرفة الدرجة الثالثة زوبيدة الشريف 43

أسا الزاك I :109598 329295 3متصرف الدرجة  الحسين المستغفر  44

أسا الزاك JE57464 730500 3محرر  د  محمد الغزاوي 45

أسا الزاك JA 41783 789047 مساعد تقني الوافي احبكا 46

أسا الزاك JA 37425 789165 مساعد تقني بوجمع بوتوميت 47

أسا الزاك JD : 29405 1229596 3تقني الدرجة  عبد اللطيف زاهد 48

أسا الزاك JE 71770 1229602 متصرف إبراهيم الخليل عيلول 49

أسا الزاك JA : 35218 1229608 Admi 2 eme AJANANE Jamal 50

أسا الزاك HA : 45589 1229618 Admi 3 eme CHAIB  El Hachmia 51

أسا الزاك Sh 63767 1252355 مساعد تقني عبد هللا بوغدا 52

أسا الزاك Gk 13209 1261086 Admi 3 eme CHAN  MOHAMED 53

أسا الزاك U97730 1261140 4محرر د  عبد الرزاق طاهري 54

أسا الزاك V127326 1396168 4محرر د  جمال زايدي 55

أسا الزاك BH:325500 1396308 Admi 3 eme Noureddine Marehou 56

أسا الزاك G299447 1396372 3متصرف د  محمد صادقي 57

أسا الزاك QA 129313 1396484 متصرف صفاء لعروسي 58

أسا الزاك MA 83377 متصرف األزهار شعيب 59

أسا الزاك AB 157633 متصرف  أمين الرامي  60

أسا الزاك R 221836 جليلة حكوش 61

أسا الزاك X 142714 حمد لعتريس 62

أسا الزاك MA833377 3متصرفة من الدرجة شعيب االزهر 63

أسا الزاك FL :53550 3متصرف الدرجة  لبنى العيساوي 64

أسفي H 52796 224709 3متصرف درجة  محمد ميدي 65

أسفي A256148 266269 مربي رئيس عبد اللطيف البقالي 66

أسفي H128528 388323 متصرفة من الدرجة االولئ لطيفة الشناوي 67

أسفي A567776 1261000 3متصرفة من الدرجة  فوزية باعروج 68

إفران C86787 81802 مساعد تقني عبد هللا سادني 69

إفران D251921 214652 4محرر من د الحسين الغرسي 70

إفران Z51094 262075 1متصرف من د محمد الباهي 71

إفران DA7111 734600 3متصرف من د عبد القادر الحمداني 72

إفران D209282 785016 1متصرف من د خالد بوكرين 73

إفران T100373 876294 3متصرفة من د  محمد شعيبي 74

إفران A 590690 893953 3متصرف من الدرجة  هشام السحيمي 75

إفران D209513 894162 1متصرف من د امينة االمين 76
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إفران C188049 1151087 3متصرف من د عبد هللا هدي 77

إفران DA4032 1232434 3متصرف من د عبد الخالق الزياتي 78

إفران C 261608 1232506 مساعد تقني رشيدة صمدي 79

إفران DA14139 1252411 3متصرف من د طيب ابو الغيث 80

إفران DA24848 1396195 3متصرف من د عبد الرخيم باهوجا 81

إفران DA48275 1396329 متصرف من الدرجة الثالثة جمال بسالم 82

إفران CD88947 1396561 3متصرفة من الدرجة  صفاء قدوري 83

إفران A 2333192 1985444 محمد بوطحلي 3 متصرف د  84

أكادير A 277349 88586 محرر من الدرجة الثانية  سيدي شكيب الخليفي 85

أكادير A 78074 117987 3محرر د  احمد العمري 86

أكادير JC 64653 122967 متصرف من الدرجة الثالثة عبد القادر إدوتي 87

أكادير D 54712 161748 متصرف من الدرجة الثانية عبد الرحمان أبويي 88

أكادير J 85027 189073 محرر من الدرجة الثانية حسن شخصي 89

أكادير J 75036 253235 متصرف من الدرجة األولى محمد تيراني 90

أكادير J 92421 279543 متصرف من الدرجة األولى عبد الهادي براضة  91

أكادير B94342 286362 3متصرف الدرجة  محمد بلوز 92

أكادير J 121551 299873 متصرف من الدرجة الثالثة الحسن لزرق 93

أكادير J 97464 329109 متصرف من الدرجة الثالثة محمد العواد  94

أكادير J 239557 329147 مساعد تقني من الدرجة الرابعة  محمد حموش  95

أكادير I 129025 388319 متصرف من الدرجة األولى الحسن تاغدة 96

أكادير P 92218 388334 *********** ميميسي الحسين 97

أكادير A 502980 666230 متصرف من الدرجة الثالثة مصطفى الوداني 98

أكادير B94348 673133 3محرر الدرجة  رشيد لعشوبي 99

أكادير HA9901 773012 1متصرف الدرجة  عبد الجليل المصباحي 100

أكادير X 60981 891070 متصرف من الدرجة األولى فؤاد واعلي 101

أكادير J 268904 1260987 3محرر الدرجة  موالي ادريس نوامي 102

أكادير U 91673 1396153 متصرف من الدرجة الرابعة علي الدربالي 103

أكادير AB145961 1396215 هشام الدبوغ 2متصرف الدرجة  104

أكادير 1396313 مفتش متدرب بولخلف ادريس  105

أكادير JA 83897 1396430 متصرف من الدرجة الثالثة الحسين الزوبير 106

اإلدارة المركزية AB 1252318 12923 مساعد تقني خبير نعيمة 107

اإلدارة المركزية AB83387 66807 2متصرفة د   جلول الدهيبي 108

اإلدارة المركزية A 300541 66839 1متصرفة درجة  محمد الراجي 109

اإلدارة المركزية A 752206 66844 3متصرفة درجة  حسن بوزيد 110

اإلدارة المركزية AB 44097 66986 *********** مدرب بشرى 111

اإلدارة المركزية A 721048 67006 متصرف عبد الحق المزريوي 112

اإلدارة المركزية A 237796 67014 2متصرفة درجة  العمراني سيدي خالد 113

اإلدارة المركزية AB 23788 67483 تقني من الدرجة األولى جنان محمد 114

اإلدارة المركزية 149268أ 67634 1متصرف د  محمد فريد الجديدي 115

اإلدارة المركزية AB 44627 67783 3متصرف  محمد الحرورات  116
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اإلدارة المركزية د أ15082 67790 2متصرف د نزهة األمين 117

اإلدارة المركزية 75642 4مساعد تقني الدرجة  صباح محمد 118

اإلدارة المركزية A 313189 75771 3تقنية الدرجة  فاطمة بوهلة 119

اإلدارة المركزية A599355 77351 3متصرفة من الدرجة  سماح الماسي 120

اإلدارة المركزية D 251895 81604 2تقنية د سماللة أحمد 121

اإلدارة المركزية AB 33971 88539 1تقني درجة  عزيز احرشي 122

اإلدارة المركزية A 322621 88548 2متصرفة درجة  سعاد وعلي 123

اإلدارة المركزية A 490102 88556 متصرف من الدرجة الثالثة سعيد الناصيدي 124

اإلدارة المركزية A 188363 96410 متصرف من الدرجة الثانية بكاج نور الدين 125

اإلدارة المركزية A 651309 96463 2متصرفة درجة  رشيد ابن الطيبي 126

اإلدارة المركزية 454490 96468 2متصرف د عبد الواحد بوشدوق 127

اإلدارة المركزية P 113497 98069 3تقنية من الدرجة  سميرة الغوات 128

اإلدارة المركزية A 408558 98072 متصرف من الدرجة الثانية  محمد األسلمي 129

اإلدارة المركزية A487525 98138 3متصرفة من الدرجة  بنمالك فوزية 130

اإلدارة المركزية AB 140099 98162 متصرفة  لمشوكر رجاء 131

اإلدارة المركزية AB123143 98404 متصرف من الدرجة الثانية هشام الطائي  132

اإلدارة المركزية V45179 98460 Ingénieur en Chef 1er GradeHAMOURRA Khalid 133

اإلدارة المركزية H206834 98462 3متصرف من الدرجة   عبد الجليل القيرة 134

اإلدارة المركزية AB 83387 105316 2متصرفة  د  عبد اللطيف هاشمي 135

اإلدارة المركزية - 108910 2متصرف الدرجة عزيز مفكر 136

اإلدارة المركزية A96667 117973 2متصرف  درجة  محمد بن احمد 137

اإلدارة المركزية G 37117 134138 محرر عبد الرحمان ستيتو 138

اإلدارة المركزية A218971 134283 مساعد إداري محمد الهاني 139

اإلدارة المركزية A5624 167163 متصر من الدرجة الثانية 140 عبد القادر بلعطار

اإلدارة المركزية A67455 167164 متصرف GUELZIM Abderrahim 141

اإلدارة المركزية أ77434 167174 1متصرف د  محمد لطفي بنزاوية 142

اإلدارة المركزية A99344 167248 فرتات عبد العاطي 143

اإلدارة المركزية E 18812 171288 1متصرف الدرجة  عبدالرحمان بركة 144

اإلدارة المركزية A 279811 188489 مساعد إداري بوبكر بوطالب 145

اإلدارة المركزية A 579131 188500 تقني من الدرجة الثالثة الملزومي محمد 146

اإلدارة المركزية A108910 189067 متصرف مفكر عزيز 147

اإلدارة المركزية X17323 189069 متصرف درجة أولى رشيد اجمايلي 148

اإلدارة المركزية A 177050 198509 متصرف  من الدرجة الثالثة محمد كوكب 149

اإلدارة المركزية A 544399 214697 مساعد تقني بوجمعة قوشاش 150

اإلدارة المركزية B 364940 214732 مساعد تقني معلمي الحسين 151

اإلدارة المركزية A161689 224503 متصرف الدرجة الثالتة ابراهيم عدالني 152

اإلدارة المركزية A 168939 224535 متصرف غزيل محمد 153

اإلدارة المركزية أ259373 224602 2متصرف د  احمد الريحاني 154

اإلدارة المركزية A 106049 224610 2متصرفة درجة  بوشعيب الكرمي 155

اإلدارة المركزية 224809 مساعد تقني الدرجة الثانية عبد العزيز العسري 156
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اإلدارة المركزية 251932 مساعد تقني الدرجة الثانية الحسين جبود 157

اإلدارة المركزية  AB 30364 252329 تقني حسين كحيح 158

اإلدارة المركزية A.181420 253367 متصرف الدرجة ااألولى الركيك عالل 159

اإلدارة المركزية 369120B 253368 متصرف درجة أولى عدنان بوزيان 160

اإلدارة المركزية A  229287 253401 متصرف من الدرجة األولى ميلود السفناج 161

اإلدارة المركزية A  538518 261700 3متصرف د  محمد صلعة 162

اإلدارة المركزية A 211979 261976 2متصرفة درجة  محمد السايسي 163

اإلدارة المركزية 264417 الحسين حمدي 164

اإلدارة المركزية A 230954 266204 محرر من الدرجة الثالثة التهامي الدويك 165

اإلدارة المركزية أ133819 266275 2متصرف د سعيد الخوراني 166

اإلدارة المركزية  A555194 266292 متصرف ممتاز عبد القادر الحبشي 167

اإلدارة المركزية أ150459 270808 2متصرف د عزيز فضل 168

اإلدارة المركزية A 512754 278838 مساعد تقني ادريس شيني 169

اإلدارة المركزية A83155 279554 متصرف الدرجة األولى ابن خلــدون توفيق 170

اإلدارة المركزية 172558 A 279558 1متصرفة من الدرجة  منبي جمال 171

اإلدارة المركزية F 102358 279561 متصرف من الدرجة األولى محمد المدرب 172

اإلدارة المركزية A 14711 299880 1متصرف من الدرجة عبد المنعم القباج 173

اإلدارة المركزية 308174 عون خدمة رحال الناصري 174

اإلدارة المركزية X47494 308185 مساعد تقني محمد أبرعي 175

اإلدارة المركزية 308190 مساعد تقني محمد   برطيط 176

اإلدارة المركزية 308191 4مساعد تقني الدرجة  المصطفى الشلخ 177

اإلدارة المركزية A457960 321035 متصرف أوعمو محمد 178

اإلدارة المركزية A 270455 326160 1متصرف الدرجة  جواد بن صالح 179

اإلدارة المركزية A 357021 329945 محمد الكراوي 180

اإلدارة المركزية 235484 330046 مساعدة تقنية فاطمة حمادي 181

اإلدارة المركزية A452200 330126 تقنية سمية بنبوية  182

اإلدارة المركزية 330364 تقنية امباركة عيسى 183

اإلدارة المركزية 76390AB 333854 متصرف من الدرجة الثانية العربي القصاوي 184

اإلدارة المركزية A309505 339221 مساعد تقني العسري ادريس 185

اإلدارة المركزية D34721 344918 محررة من الدرجة الثالثة نصر الدين المريني 186

اإلدارة المركزية X 50974 370348 محمد بلعربي 187

اإلدارة المركزية A 564029 371092 4مساعد تقني الدرجة  بشرى الوحيدي 188

اإلدارة المركزية 372113 مساعد تقني الدرجة الثالثة عبد العزيز عامر 189

اإلدارة المركزية LC72 381070 متصرف درجة أولى MOUNABIH Abdelilah 190

اإلدارة المركزية A 546077 381115 متصرف عبد الحق التلماني 191

اإلدارة المركزية 381205 مصطفى الحمداوي 192

اإلدارة المركزية 278471 A 388442 3تقني درجة  العربي الراضي 193

اإلدارة المركزية أ486658 396801 مساعد تقني عزيزة بنعمي 194

اإلدارة المركزية 556392 inspecteur Aicha  Cherkaoui 195

اإلدارة المركزية 605776 تقني من الدرجة الثالثة  ميلود مفرج 196
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اإلدارة المركزية أب11133 636316 تقني ابو شاري الحسن 197

اإلدارة المركزية A187275 656218 3تقني د  محمد كندوزي 198

اإلدارة المركزية A 537856 666521 متصرف من الدرجة الثانية عبد السالم بنساسي 199

اإلدارة المركزية AB 24251 666841 2متصرف من الدرجة  العربي الروحي  200

اإلدارة المركزية 673023 محمد لفيسي  201

اإلدارة المركزية A 461518 713501 3متصرف من الدرجة          سعيدة العيسات           202

اإلدارة المركزية R94433 715482 متصرفة درجة ثانية نجاة بقاش 203

اإلدارة المركزية A264655 716005 متصرف عبد الرحيم الملوكي 204

اإلدارة المركزية C377858 726096 متصرف محمد مطاش 205

اإلدارة المركزية A490586 726142 3متصرفة من الدرجة  ليلى يهدي 206

اإلدارة المركزية TA8082 730428 الجياللي بوشعالة 207

اإلدارة المركزية A 264679 730435 1متصرفة من د  خديجة مغلزي 208

اإلدارة المركزية A 221248 730485 مساعد تقني الصنهاجي علي 209

اإلدارة المركزية AB81200 730503 3متصرفة من الدرجة  خديجة شبرق 210

اإلدارة المركزية دأ7614 734272 2متصرف د نادية زمري 211

اإلدارة المركزية AB 130118 734320 محرر من الدرجة الثانية محمد الحراق 212

اإلدارة المركزية A651329 734327 متصرفة الدرجة الثالثة بوعالكة انور 213

اإلدارة المركزية أ454490 734350 3متصرف د  محمد بوكاري 214

اإلدارة المركزية A182163 734378 احمد الناصيري 215

اإلدارة المركزية A290752 734445 متصرف فاطمة سومير 216

اإلدارة المركزية F 169113 734453 متصرف من الدرجة األولى عبد الحميد زيان 217

اإلدارة المركزية BE87109 734490 تقني عربا ادريس 218

اإلدارة المركزية A 490782 734506 محررة من الدرجة الثانية إلهام رزوقي 219

اإلدارة المركزية 359231 D : 734569 1تقني درجة  عبد النجي الركام 220

اإلدارة المركزية A602575 734594 متصرفة من الدرجة الثانية  فاطمة الزهراء القادري 221

اإلدارة المركزية A 782163 734748 مساعد تقني الناصري أحمد 222

اإلدارة المركزية AB 66032 746030 حميد أوزن 223

اإلدارة المركزية 255032 773280 متصرف من الدرجة  األولى نجيب عارف 224

اإلدارة المركزية A307712 776357 ليلى بنعمو 225

اإلدارة المركزية A214264 777833 متصرف من الدرجة الثانية أفيالل العلمي اإلدريسي المختار 226

اإلدارة المركزية ه154082 784321 2متصرف د محمد عيادة 227

اإلدارة المركزية A193447 784986 متصرف درجة ثانية عبد االاله صبور 228

اإلدارة المركزية DA 7613 784987 3متصرف الدرجة  الزمري اسماء 229

اإلدارة المركزية A287769 785157 متصرفة درجة ثالثة ميلود ستيرة 230

اإلدارة المركزية A271017 785177 2متصرفة درجة سميرة االزهري 231

اإلدارة المركزية A 750782 785199 متصرف من الدرجة الثانية بشرى الخيدر 232

اإلدارة المركزية AB17954 786281 تقنية درجة تانية سمية سليماني 233

اإلدارة المركزية I 13442 786282 2متصرف من الدرجة بن موسى توفيق 234

اإلدارة المركزية A 4899 789287 3متصرفة من الدرجة سمية بلمنصور 235

اإلدارة المركزية A418501 789288 متصرفة فاطمة المرابط 236
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اإلدارة المركزية A296694 789292 متصرف AOUNASSER 237

اإلدارة المركزية AB 16538 789298 وعضة رشيد 4محرر من د  238

اإلدارة المركزية A190636 838667 تقنية مليكة حران  239

اإلدارة المركزية A596361 838745 3متصرفة من الدرجة  كريمة أزروال 240

اإلدارة المركزية A594828 838818 3متصرفة من الدرجة دنيا لهبوب 241

اإلدارة المركزية AB 74 709 838844 متصرفة من الدرجة الثالثة حيمود نعيمة 242

اإلدارة المركزية Fl22505 838845 متصرف من الدرجة الثانية احمد حموشة 243

اإلدارة المركزية A 3526660 838884 1متصرف الدرجة  خالد عبي 244

اإلدارة المركزية A 759869 838951 تقني من الدرجة الرابعة ابراهيم شوقي 245

اإلدارة المركزية A 297028 839553 2تقني الدرجة حروش عزيز 246

اإلدارة المركزية A594114 839676 متصرفة درجة  بنخمار ليلى 247

اإلدارة المركزية A 462978 839731 متصرفة من الدرجة الثالثة عزيزة مختص 248

اإلدارة المركزية A317385 839734 3تقني من الدرجة  رشيد بنزبير 249

اإلدارة المركزية AB 63779 839781 متصرف من الدرجة الثانية محمد أوزن 250

اإلدارة المركزية A269056 839910 تقني بوتغاللين عائشة 251

اإلدارة المركزية X 49114 840145 3متصرف من د  علي النهيري  252

اإلدارة المركزية A254823 856082 متصرفة من الدرجة الثانية  ليلي الراجي 253

اإلدارة المركزية ******* 857267 محررة من الدرجة الثالثة عائشة الراجي 254

اإلدارة المركزية A 181276 858126 3متصرفة من الدرجة  مليكة الرامي 255

اإلدارة المركزية A250373 858172 3محررة د  بنخمار ربيعة 256

اإلدارة المركزية A.536651 858191 متصرف الدرجة الثانية بنصراخ زهور 257

اإلدارة المركزية 858192 خديجة الشرقاوي 258

اإلدارة المركزية 867300 مفتش قسمي رئيس :نادية اشباكن 259

اإلدارة المركزية A221782 870982 ابراهيم بنحمد 260

اإلدارة المركزية A224985 881512 فاطمة العبدوسي 261

اإلدارة المركزية A314867 881532 ارسون تريا  262

اإلدارة المركزية A 281958 881995 3تقنية الدرجة  حليمة ميدرد 263

اإلدارة المركزية A207146 884631 متصرف الدرجة االولى عبد السالم مصالح 264

اإلدارة المركزية A 301854 884633 متصرف سفيان مجاهد 265

اإلدارة المركزية A75841 888524 تقنية فنيدة الروكاني 266

اإلدارة المركزية AB101430 888570 تقنية فاطمة حديود 267

اإلدارة المركزية 890956 محررة :خديجة بردزو 268

اإلدارة المركزية 891001 عبدهللا بنعلي 269

اإلدارة المركزية A2475933 891056 متصرف من الدرجة االولى سيدي أحمد الحمداني 270

اإلدارة المركزية V 343539 891071 متصرف من الدرجة األولى عزيز الخضراوي 271

اإلدارة المركزية A.121516 943423 متصرف الدرجة الثانية عائشة الصرصري 272

اإلدارة المركزية AB  73196 943838 2متصرف د  محمد بوحافيظ 273

اإلدارة المركزية A1837 948978 تقني من الدرجة الثانية فاتحة أمان 274

اإلدارة المركزية A138274 956392 متصرفة درجة تالتة الشرقاوي عائشة 275

اإلدارة المركزية AB1878 960969 صباح احساين 276
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اإلدارة المركزية A 215802 962649 متصرفة درجة ثانية سهام افيالل 277

اإلدارة المركزية   A 561952 1003835 مهندس إسماعيل الحاميدي 278

اإلدارة المركزية I 254118 1051207 متصرفة من الدرجة الثانية مكريم مليكة 279

اإلدارة المركزية A820652 مهندس دولة رئيس من الدرجة االولى1054021 سبعــــي عبد الكريم 280

اإلدارة المركزية AB 38407 1135071 3متصرف من د  نجيب بوزيدي تيالي 281

اإلدارة المركزية C 382271 1135078 مهندس دولة رئيس هراج تزاني محمد 282

اإلدارة المركزية A323914 1135083 محمد كيلي 283

اإلدارة المركزية CB 48807 1135090 متصرف من الدرجة الثانية عبد هللا آزور 284

اإلدارة المركزية 1135093 متصرف الدرجة الثانية مصطفى  البيوضي 285

اإلدارة المركزية H206520 1135102 متصرف ابراهيم بوالمي 286

اإلدارة المركزية A483 418 1135121 2متصرفة درجة  لبنى بلعباس 287

اإلدارة المركزية س420065 1135125 2متصرف د كريمة الخمري 288

اإلدارة المركزية AB128077 1135152 3محررة من الدرجة  فرح بن عصمان 289

اإلدارة المركزية A 594175 1135153 محررة من الدرجة الثانية فاطمة أفقير حما 290

اإلدارة المركزية D323672 1151079 متصرفة من الدرجة الثانية  فوزية فرج 291

اإلدارة المركزية A 451219 1151126 3متصرفة درجة  عبد العزيز بومهود 292

اإلدارة المركزية A 455823 1151147 الفاطمي الدكالي فتيحة      2تقنية من الدرجة   293

اإلدارة المركزية A 605280 1151205 متصرف من الدرجة الثانية ياسين اليوسفي 294

اإلدارة المركزية A211943 1151209 2متصرف درجة  الصنهاجي محمد شكيب 295

اإلدارة المركزية C 420719 1151211 متصرف نادية حكيم 296

اإلدارة المركزية D169243 1229633 مهندس فالح عبد السالم 297

اإلدارة المركزية B 779900 1229641 مهندس معماري رئيس رضوان بيض 298

اإلدارة المركزية Z 256536 1229642 2متصرفة من د  صفية الرتيمي 299

اإلدارة المركزية GN 1320 1229646 متصرف EL OUARDI Mohammed 300

اإلدارة المركزية AB131537 1229657 متصرف من الدرجة الثانية نادية الطويل 301

اإلدارة المركزية A490120 1232440 محررة من الدرجة الثانية سلمان الرحموني 302

اإلدارة المركزية A 455975 1232472 مهندس دولة رشيد بلحسن  303

اإلدارة المركزية A  238289 1232494 مساعدة ادارية اسماء العمراني 304

اإلدارة المركزية A 54651 1232496 مساعد تقني الصنهاجي محمد 305

اإلدارة المركزية AB 96567 1232503 4مساعد تقني من الدرجة االدريسي موالي ادريس 306

اإلدارة المركزية A 450693 1232529 مساعد تقني عبد الرحيم فيالح 307

اإلدارة المركزية A 400746 1252181 مساعدة تقنية أبانة أمينة  308

اإلدارة المركزية A294728 1252184 محمد الحاح 309

اإلدارة المركزية GN7760 1252185 عون تنفيذ عالل بنحادة 310

اإلدارة المركزية A 67570 1252195 مساعدة تقنية نجية تلمساني 311

اإلدارة المركزية A 247256 1252197 مساعد تقني االسماعيلي ربيعة 312

اإلدارة المركزية I 228894 1252201 مساعدة تقنية نادية زريك 313

اإلدارة المركزية A351701 1252263 متصرف الدرجة الثانية سيد محمد 314

اإلدارة المركزية S 311441 1252276 2متصرف من د  رضا النجم المطهري 315

اإلدارة المركزية A 497971 1252296 4مساعدة تقنية د  بشرى بنعمي 316
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اإلدارة المركزية AB 63322 1252317 4نقني من د  المختار الداودي  317

اإلدارة المركزية ******* 1252329 مساعد تقني لكحيح الحسين 318

اإلدارة المركزية AB 88708 1252332 مساعد تقني الشياضمي عبد المغيث 319

اإلدارة المركزية U 61887 1252336 المختار الخياطي 320

اإلدارة المركزية AD 42008 1252337 مساعد تقني المولى.محمد ع 321

اإلدارة المركزية BA 10311 1252382 أحميد التيجاني 322

اإلدارة المركزية AB 170717 1252383 *********** كوحيلة السعدية 323

اإلدارة المركزية OD 1857 1252385 مساعد تقني كرزاب هشام 324

اإلدارة المركزية A 769852 1252391 مساعدة تقنية فالح عائشة 325

اإلدارة المركزية 1252399 مساعد تقني الدرجة الثالثة اسماعيل بالكوش 326

اإلدارة المركزية TG 12838 1252435 مساعد تقني عبد السالم العلمي 327

اإلدارة المركزية A 424682 1252461 3متصرف درجة فتيحة المبروكي 328

اإلدارة المركزية  AB118118 1252466 تقني الجديدي محمد يونس 329

اإلدارة المركزية A762420 1261009 3متصرفة من الدرجة بشرى حسون 330

اإلدارة المركزية MC 45906 1261093 4مساعدة إدارية من د  كريمة الصديقي  331

اإلدارة المركزية AB109477 1261128 متصرف خالد أحمد 332

اإلدارة المركزية A329595 1396219 متصرف الدرجة الثالثة ياسر اليزيدي 333

اإلدارة المركزية ]568833 1396349 متصرفة من الدرجة الثانية الشتوي سلمى 334

اإلدارة المركزية R 142388 1396363 متصرف محمد اولحاج 335

اإلدارة المركزية C521405 1396380 متصرف من الدرجة الثانية هشام العلوي 336

اإلدارة المركزية LC 148985 1396395 2متصرف من الدرجة  محمد العزوزي   337

اإلدارة المركزية P243922 1396396  مهندس من الدرجة األولى الحسين بن وخنشوش 338

اإلدارة المركزية BE 809258 1396399 مهندسة من الدرجة األولى فردوس الخالق 339

اإلدارة المركزية EE329552 1396403  مهندس من الدرجة األولى عبد الصمد لمغاريطي 340

اإلدارة المركزية AB115789 1396433 متصر من الدرجة الثالثة بوعزة الرواني 341

اإلدارة المركزية V206365 1396438 3متصرف من الدرجة  إسماعيل الحمراوي 342

اإلدارة المركزية E 311263 1396447 متصرف من الدرجة الثانية ماجدة مسكاوي 343

اإلدارة المركزية AB 329731 1396451 1متصرفة درجة  سلوى مصلح  344

اإلدارة المركزية 611620 1396453 متصرفة من الدرجة التانية كوثر المنصوري 345

اإلدارة المركزية cd92487 1396454 2متصرف درجة  مراد بلمعطي 346

اإلدارة المركزية a689498 1396456 2متصرف درجة  أبوعواد منير 347

اإلدارة المركزية AB211500 1559849 مساعد تقني فاضل شقرون 348

اإلدارة المركزية T 105750 3299940 مساعد تقني عبد الكبير عبد الناوي  349

اإلدارة المركزية  A702692  1151214 متصرفة نسرين حماني 350

اإلدارة المركزية  AB125446  1229624 مهندس دولة رئيس  سلمى السحيمي  351

اإلدارة المركزية  A761793  1229631 مهندس دولة رئيس  محسن بلفاهم 352

اإلدارة المركزية  D169243  1229635 مهندس دولة رئيس  عبدالسالم فالح 353

اإلدارة المركزية AD 54329  1229654 2متصرفة من الدرجة  نور الهدى المعتصم 354

اإلدارة المركزية A 267260  734336 متصرف من الدرجة الثانية أمينة عارف  355

اإلدارة المركزية  A 303959  839724 السعدية الطاهري 4تقنية من د  356
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اإلدارة المركزية A26757  884527 متصرف ممتاز  محمد البوعزاوى  357

اإلدارة المركزية A546406 789017   مهندس دولة فائز زنيبر  358

اإلدارة المركزية A 123600 مساعد تقني الجياللي حنان 359

اإلدارة المركزية مساعدة تقنية العبروسي فاطنة 360

اإلدارة المركزية مساعد تقني على الصنهاجي 361

الجديدة M201955 67789 2متصرف درجة  رشيد كاللى 362

الجديدة M67834 88546 3تقنية  درجة  سمير حراكة 363

الجديدة M200824 96431 2متصرف درجة  محسن الضرعاوي 364

الجديدة U46209 224708 3متصرف درجة  عزيز  الشبوب 365

الجديدة M 56432 229999 متصرف من الدرجة األولى محمد حميد 366

الجديدة C 61812 253308 1متصرف درجة  محمدانكيري 367

الجديدة A36634 266223 1محررة درجة  عائشة باركي 368

الجديدة M82314 266261 3متصرف درجة  سفيان الهاللي 369

الجديدة M13273 282293 1متصرف درجة  يوسف الفادري 370

الجديدة B27513 329951 مساعد اداري حميدة بنتامي 371

الجديدة A 191966 345188 4تقنية درجة  حجيبة بيطيط 372

الجديدة A179765 666188 3محرر درجة  مصطفى أدرسان 373

الجديدة A461339 730502 2متصرف درجة  فتيحة المتوكل 374

الجديدة MA 565 734694 عون خدمة ممتاز عبد هللا الزوين 375

الجديدة M78154 760575 1متصرف درجة  جمال الدين امان هللا 376

الجديدة M 56627 858382 متصرفة من الدرجة الثالثة فوزية شابي 377

الجديدة M 76165 876332 محررة من الدرجة الثالثة فتيحة مسكاوي 378

الجديدة M 82560 886180 متصرف من الدرجة األولى جميلة نقري 379

الجديدة Q 10633 934274 مساعدة تقنية زهرة خليلي 380

الجديدة MC32379 1135109 2متصرف درجة  الحسن عكرامة 381

الجديدة D408723 1135119 متصرفة من الدرجة الثانية كريمة مسعودي 382

الجديدة AB83694 1151129 1محرر درجة  عبد هللا المشري 383

الجديدة I281687 1252314 الهام عصام عون خدمة ممتازة 384

الجديدة MA25093 1252407 2متصرف درجة  هشام زلواش 385

الجديدة GN42809 1252427 4محرر درجة  أسماء لنريدي 386

الجديدة MA69183 1396500 3متصرف درجة  سهام لشكر 387

الحاجب D 347089 1396419 سكينة اطريشل 388

الحاجب  D200815 286423 متصرف من الدرجة  الثالثة عبد القادر الرحوي 389

الحاجب  D167678 321733 مساعد تقني من الدرجة الرابعة حليمة بقرو 390

الحاجب  A228156 1252226 مساعد تقني من الدرجة الرابعة محمد حكة 391

الحاجب  D473037 1252315 مساعد تقني من الدرجة الرابعة علي السردون 392

الحاجب  DC3503 1396118 محرر من الدرجة الرابعة عبد الجبار المنوني 393

الحسيمة F 338836 1396171 رشيد الروكي 394

الحسيمة A 679028 1396524 عزيز كرعانين 395

الحسيمة F 377335 زهير المغوتي 396
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الحوز E411714 66881 متصرف من الدرجة الثالثة إبراهيم الكوبري 397

الحوز E32964 113493 متصرف من الدرجة الثالثة  لشكر عبد العزيز  398

الحوز E 95084 224475 محرر من الدرجة الثالثة عز الدين القرفة 399

الحوز E130025 224559 محرر من الدرجة الثالثة حسن حميدي 400

الحوز E210566 394186 متصرف من الدرجة األولى م إسماعيل نواش 401

الحوز BH28193 1151202 متصرف من الدرجة الثالثة م عبد السالم كرناوي 402

الحوز E309536 1229682 محرر من الدرجة الثانية عبد الغني قبلي 403

الحوز E479380 1252406 متصرف من الدرجة الثالثة عبد اللطيف بوموكاي 404

الحوز E 488538 1261134 محرر من الدرجة الرابعة خالد جنكاري 405

الحوز A 464915 1396204 متصرف من الدرجة الثالثة سيدي لحسن اإلدريسي البهلولي 406

الحوز FG1884 1396282 متصرف من الدرجة الثالثة عبد الواحد بن الحاج 407

الحوز HA18966 1396283 متصرف من الدرجة الثالثة قردام الضو 408

الحوز E486125 1396284 متصرف من الدرجة الثالثة محمد التومي 409

الحوز I 336943 1396286 متصرف من الدرجة الثالثة ليلى عريوة 410

الحوز EE252616 1396479 متصرف من الدرجة الثالثة هند عبد المنعم 411

الحوز EA77602 1396488 متصرف من الدرجة الثالثة زهرة باها 412

الخميسات 120876 67228 2محرر د  امينة ابو سعيد 413

الخميسات X135695 67516 3متصرف الدرجة  Samira ouguir 414

الخميسات X98243 67631 3متصرفة من الدرجة  مغنية ورديغي 415

الخميسات X 55556 74353 2متصرف د  عبد هللا العنبري 416

الخميسات X136003 75776 3متصرف الدرجة  Bouchra Belfaqih 417

الخميسات X131521 80068 مساعدة ادارية خديجة اليوسفي 418

الخميسات AB 140447 96407 متصرف من الدرجة الثانية شان مراد 419

الخميسات X 147110 96409 3متصرف من الدرجة  ادريس رحـو 420

الخميسات AB 124962 98406 2متصرف من الدرجة  الفيريتي مصطفى 421

الخميسات X 109880 100074 لهناوي عبد الرحمان 3متصرف  د  422

الخميسات  X  12174 161576 2محرر  د  شفوري حميد 423

الخميسات 1050670 174782 3متصرف  د عبد هللا اورحو  424

الخميسات X 40725 188956 جمال الخديري 425

الخميسات X 46025 224462 3محررمن د  رشيد بزيز 426

الخميسات  X 19034 266259 3متصرف  د  غازي العربي  427

الخميسات AB26404 271097 متصرف من الدرجة الثالثة العربي لمحمشي 428

الخميسات u 9542 634338 متصرف الدرجة الثانية عبد الوهاب بن الشيخ 429

الخميسات C80721 666213 3متصرف د  عبد الكبير لمين 430

الخميسات x48301 708470 متصرفة الدرجة التالتة قسو جبور 431

الخميسات X 73353  711591 2محرر د  رشيد مكيني 432

الخميسات 93168 713805 3متصرفة من الدرجة  محسن جميلي 433

الخميسات A B 24892 730434 متصرف الدرجة األولى كعب أحمد 434

الخميسات X111 311 730553 متصرف من الدرجة الثالثة محمد موافق 435

الخميسات XA1883 769265 1متصرف الدرجة  Ismail bennouri 436
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الخميسات A 169832 771505 1متصرف من الدرجة  جميلة بنبوبكر 437

الخميسات XA1354 777828 متصرف من الدرجة 

األولى

أحمــد الطوكي 438

الخميسات A598869 838813 متصرف درجة ثانية خالد عليلة 439

الخميسات X64890 839406 كاتبة ممتازة لطيفة بلفقيه 440

الخميسات  X 36076 858130 3متصرف  د  سومية انقايري 441

الخميسات X 114571 891077 مساعد تقني  الحسن بودينار  442

الخميسات X 148852 979459 2محررة د  لطيفة ازكون  443

الخميسات AB46203 1135156 متصرف من الدرجة الثالثة  خديجة فكير 444

الخميسات X  44476 1151111 4محررة د  445 حجيبة السنوسي

الخميسات X  110242 1151213 3متصرف  د  العالوي محمد اوعال  446

الخميسات X  115749 1232482 4محررة د  هنو بندير  447

الخميسات X  16683 1252231 مساعد تقني بوعمر البحيطي 448

الخميسات X 140331 1252421 3متصرفة من الدرجة  محمد جديري 449

الخميسات X 141380 1261038 4محررة د  ليلى العسري 450

الخميسات X 53035 1261071 محرر من الدرجة الرابعة كمال عكادي 451

الخميسات X150501 1261113 3متصرف الدرجة  سعيد بلفقيه 452

الخميسات 148740 1396103 4محررة د  سعاد لمباركي االدريسي  453

الخميسات H240141 1396211 3متصرف الدرجة  Mohammed el mektaoui 454

الخميسات A 764881 1396311 3متصرفة من الدرجة  سعاد األزمي 455

الخميسات X192570 1396325 متصرفة من الدرجة الثالثة أم كلتوم لحموش 456

الخميسات IB75708 1396416 3متصرفة من الدرجة  حنان تلمي 457

الداخلة Z 130622 85538 2متصرف الدرجة  احمد بن لغماري 458

الداخلة A125401 666342 2متصرف الدرجة  العربي لغزاوي 459

الداخلة GM3830 1229628 متصرف من الدرجة الثالثة جلول  الغواث 460

الداخلة SH131370 1396437 متصرف من الدرجة الثالثة أحمد سومري 461

الداخلة EE 59925 1396567 3متصرف الدرجة  أناس شخشار 462

الدريوش 360792س  1151194 تقني عبدالحق المسعودي 463

الدريوش LA29559 3متصرفة من الدرجة احمد الزاوي 464

الدريوش A 371077 ليلى كانوني 2محرر من الدرجة  465

الدريوش AB 625226 متصرف من الدرجة الثالثة نبيل ولدالداغرية 466

الرباط 66806 أ484337 2.متصرف د عثمــان فاضــلي 467

الرباط A420982 66832 2.متصرف من د يوسف بن العربي الدالئي 468

الرباط A 415456 66833 متصرفة من الدرجة الثانية سعاد بن الشيخ 469

الرباط A455268 66867 بعقدة3.محرر د عبد العزيز صاهير 470

الرباط AB141029 67030 محرر الدرجة الثانية بنفقير رشيد 471

الرباط A723327 67032 3محررة من الدرجة  نادية أيوب  472

الرباط 67482 أ567992 3.متصرف د مصطفى الهرهار 473

الرباط 67485 أ458453 3..محرر د رشيد المؤذن 474

الرباط 67626 أ184794 3.متصرف د الخلوفي الحسين 475

الرباط A194204 68522 2.تقنية من د فوزية المهادي 476
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الرباط A793219 68898 مساعد تقني سيف الدين دقية 477

الرباط D472687 74159 .1متصرف من د  بنعيسى البجنوني 478

الرباط 355553أ 74361 2.متصرف د خالد اليتربي 479

الرباط F338223 82890 2.متصرفة من د مونية زيتوني 480

الرباط A420470 85594 3. تقني من د مصطفى بن شتو 481

الرباط A 752866 88538 3متصرف من الدرجة  رضوان بنكراب 482

الرباط 88555 و373151 2متصرفة درجة  وسيلة بوزيان 483

الرباط X 133317 96435 2متصرف من الدرجة عبيس ادريس 484

الرباط A 461141 98160 2متصرف د  سعيدة العيسات   485

الرباط A 461141 98160 2متصرف د  صالح الدين ادهبي 486

الرباط A 566248 98509 متصرفة من الدرجة 

الثانية

نجاة درينة 487

الرباط ز 152411 99857 2.متصرف د بوبكر بن داود 488

الرباط 99861 أ418364 2. متصرفة د مونية غفير 489

الرباط A125897 111962 3متصرف د اقصايب جمال 490

الرباط WA35290 113527 متصرفة درجة ثالثة فتحي خديجة 491

الرباط 117962 ز51141 2. متصرف د عبد الهادي مكدول 492

الرباط 120523  أ213589 العطاوي محمد بعقدة2.متصرف د 493

الرباط AB 109128 126128 مساعد تقني احمد خالد  494

الرباط أ. د8242 129655 3.متصرفة د نجات بوكرين 495

الرباط A30532 155406 متصرف الدرجة األولى سيحيدة أحمد 496

الرباط 37974أ 161615 3.متصرف د مانة عبد المجيد 497

الرباط A76453 161618 2. متصرف من د خالد بن عمر 498

الرباط A881476 161729 محرر الدرجة الثالثة حادر عبد الرحيم 499

الرباط A106058 167127 3.محرر د بوقدير محمد 500

الرباط A134067 167166 3.متصرف د عمر أبا 501

الرباط A183227 167173 متصرف درجة ثالثة عبد المجيد مجدوب 502

الرباط A129716 167198 متصرف الدرجة الثالثة سعيد الدغمي 503

الرباط A57567 188960 3.محرر من د بنكروم عثمان 504

الرباط 188962 أ69417 3.محرر د المجاهد محمد 505

الرباط A 91131 189058 متصرف من الدرجة الثالثة البراق محمد 506

الرباط A139544 189059 محرر درجة ثانية ابراهيم الطالب 507

الرباط A1796640 196174 محرر درجة ثالثة نور الدين الورغيني 508

الرباط A91131 198058 متصرف درجة ثالثة محمد البراق 509

الرباط 198512 أ32316 2. محرر د عبد هللا بوعمامة 510

الرباط A 181964 198538 3متصرف د احمد بلفاطمي  511

الرباط 198539 أ81350 2محرر درجة  بلگناوي عبد الحكيم 512

الرباط A181720 198540 2متصرفة من د نبيل فرحان 513

الرباط 198599 أ136257 3.محرر د الوافي محمد 514

الرباط A133622 200253 3. متصرف من د قيسي نور الدين 515

الرباط 224457 أ195045 3.متصرف د بنبوعزة عبد الحفيظ 516
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الرباط A152162 224467 2.محرر د الحمداني سيدي محمد 517

الرباط A539320 224485 3محرر من د خالد خويي 518

الرباط 224501 أ166874 3.محرر د بنجلون عبد الرحيم 519

الرباط 224533 أ128626 3.متصرف د عرفي محمد 520

الرباط A169244 224564 3.محرر د النجدي عبد الجليل 521

الرباط 15746 X 224571 3.متصرف د بن عبد الرحمان عبد االله 522

الرباط 224581 أ187501 3.محرر د شعطوط سعيد 523

الرباط 224582 أ167426 3.محرر د العلمي عبد السالم 524

الرباط D7563 224779 2. متصرف من د محمد خيار 525

الرباط 229147 أ71809 3. متصرفة د العوفير ثريا 526

الرباط A275177 230910 متصرف درجة ثالثة محمد الحداوي 527

الرباط A 313240 253318 مساعد تقني عمر صابري 528

الرباط A140229 253462 متصرف الدرجة االولى اليونسي الجبلي جواد 529

الرباط G 6079301 261128 مساعد تقني السالم العسري.ع 530

الرباط 261413 أ261892 2.متصرف د الربيعي عبد هللا 531

الرباط S79301 261709 محرر درجة ثالثة عبد السالم عسري 532

الرباط 262071 أ282166 3.متصرف د عبد الناصر الركيوك 533

الرباط G130321 262103 3.محرر د حسن اوجهو 534

الرباط AJ3590 262104 متصرف درجة ثالثة بوبكر بنعلي 535

الرباط 262125 أ288150 3. متصرف د محمد أباه 536

الرباط 148893أ 264429 2محرر د فريد الدرعي  537

الرباط A163692 264432 2.متصرف د الحطيب محمد 538

الرباط A272347 266209 2.محرر د دينية سفيان 539

الرباط A 291920 266277 محرر من الدرجة الثالثة عبد الرحيم البصري 540

الرباط A515616 278882 3.محرر د ضبطي محمد 541

الرباط B425107 279544 1. متصرف من د بوشعيب زين 542

الرباط 280008 أ21747 1.متصرف د عبد اللطيف السالكي 543

الرباط 286399 أ190105 3. محرر د عبد هللا قنديل 544

الرباط A523194 322194 1. متصرف من د عبد الرزاق المتنبي 545

الرباط A174268 329296 3. محرر د قحافة محمد 546

الرباط A276625 330067 مساعد تقني خالد العلوي 547

الرباط A169648 335778 متصرف الدرجة االولى بنختي حسن 548

الرباط AM3107 345128 محررة درجة ثالثة رشيدة غمار 549

الرباط A271988 350412 متصرف الدرجة االولى يونس الدغمي 550

الرباط A 405615 370350 3محرر د  سيدي محمد العلوي 551

الرباط A279923 381114 خارج السلم الحنشي عبد العالي 552

الرباط A240646 388331 متصرف الدرجة االولى الزناتي عبد العالي 553

الرباط 137440ج 394836 2.متصرفة د غنضري العربي 554

الرباط 632713 أ32894 خالد األبيض بعقدة2.متصرف د 555

الرباط A66289 666175 1.متصرف د إدريس حران 556
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الرباط A105631 678755 2متصرف من د محمد باعمي 557

الرباط D457536 715374 متصرفة من الدرجة الثالثة  بن بركة فداء 558

الرباط A267312 715567 متصرفة درجة ثانية يزة فضل 559

الرباط 716107 أ350058 2. متصرف د المنتقي إدريس 560

الرباط 199129أ 716145 2متصرف د  منير سحنون  561

الرباط 716271 ط115923 2.متصرفة د ندير نسمة 562

الرباط A418182 726049 3.متصرفة د حنلن المصلح 563

الرباط 726175 أ278108 1. متصرف د عيسى الغفيري 564

الرباط A151198 730308 1متصرف من د العجالوي الحسين 565

الرباط A412889 730322 3.محرر من د مريم المجاهد 566

الرباط 139588Q 730556 2.متصرف د لستيك رشيد 567

الرباط C 127652 730586 3محررة من د خديجة طاوسي 568

الرباط A216671 730587 4. مساعدة إداري د نجاة القرشي 569

الرباط A290051 732958 2.متصرفة من د المناني رشيدة 570

الرباط A233240 734318 متصرفة الدرجة الثانية العمراني ليلى 571

الرباط A311928 734342 3.متصرف د ظافر سعيد 572

الرباط AB 3014 734374 3متصرفة درجة  بشرى الناجي 573

الرباط A414890 734507 3متصرفة من د نادية األسلمي 574

الرباط A479405 734573 متصرف الدرجة الثانية هشام الدغمي 575

الرباط A452432 734581 2.متصرفة د نهاري حفيظة 576

الرباط ا. ب39459 734589 2.متصرف د عثمان شليح 577

الرباط 734738 أ475570 2.متصرف د السباعي سيدي خالد 578

الرباط 17857DA 734752 3.متصرف د حورية بقاس 579

الرباط 755067 د372090 2. متصرفة د كوثر زمامة 580

الرباط Z57836 759487 1. متصرف د شوقي سعيد 581

الرباط XA1716 769268 2متصرفة من د أمينة زهير 582

الرباط C442824 773260 1متصرفة من د جميلة مكنون 583

الرباط 774878 أ262489 2.متصرف د عبد المنتصر مزور 584

الرباط A279807 785142 متصرفة درجة ثانية اللة اسية العمراني 585

الرباط AM 4283 785156 متصرف من الدرجة التانية بوشعيب عياب 586

الرباط 480513أ 786279 2تقني د  عبد اللطيف المجرادي  587

الرباط A 700441 789294 تقنية من الدرجة الثالثة خديجة  الهاللي 588

الرباط A226589 789295 3مساعد إدارية من د ربيعة هائل 589

الرباط 838817 أ408475 2.متصرفة د الجريد وفاء 590

الرباط A412952 839740 2. محرر من د عمراوي نور الدين 591

الرباط V29812 839746 3.متصرفة من د حبيبة سقراط 592

الرباط 839752 ف225086 2.متصرفة د نجية مزيان 593

الرباط A413767 839753 2متصرفة درجة  كوثر العسري 594

الرباط A43325 855378 متصرفة من الدرجة الثالثة  حياة الجرهمي 595

الرباط A181797 856384 3.محررة من د رجاء مرايتي 596
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الرباط A113835 857233 محررة درجة ثالثة الشرقاوي اللة نزهة 597

الرباط 167175A 858004 3متصرف درجة  أمينة شرف 598

الرباط A407166 858005 محررة درجة ثالثة بنكروم فنيدة 599

الرباط A525831 858111 3محررة درجة  التو مي جميلة 600

الرباط A 278964 858112 متصرفة من الدرجة الثالثة بشرى المنادي 601

الرباط A165462 858113 3. متصرفة  د بنقطايب السعدية 602

الرباط A57733 858114 3.متصرفة د قرطمان نزهة 603

الرباط A282969 858119 3.متصرفة د ايت عمي حدو فتيحة 604

الرباط A124760 858125 ثالثة درجة محررة رجاء عاشور 605

الرباط A221014 858150 محررة درجة ثالثة 606 لطيفة الزغراوي

الرباط A167524 858152 3محرر من د  نادية الزعري 607

الرباط A286541 858163 محررة درجة ثالثة فاطمة عابد 608

الرباط 566950ب  858164 3متصرفة د  لطيفة الغرناطي 609

الرباط A255209 858171 ثالثة درجة محررة فريدة المهياوي 610

الرباط A137107 858180 3.متصرفة د مصلوح بهيجة 611

الرباط A 182057 858187 متصرف من الدرجة الثالثة أمرمو محجوبة 612

الرباط A167202 858197 محررة درجة ثانية أمينة كحواش 613

الرباط 182960أ 858212 3.متصرف د كريمة العكريشي  614

الرباط A184645 858379 3متصرفة من د نعيمة بوزرود 615

الرباط A408745 869405 3محررة من د جميلة أوسليم 616

الرباط 873215 أ169828 3. محررة د بلمكي سميرة 617

الرباط D61394 873221 3متصرفة من د سعاد بنكيط 618

الرباط A402719 876223 3محررة من د نادية األديب 619

الرباط A182057 878187 3.متصرفة د محجوبة امرمو 620

الرباط A 165501 879465 3محررة الدرجة  سعاد سماللي ادريسي 621

الرباط 879494  أ195066 3.متصرفة د البارقي فتيحة 622

الرباط A  72191 879499 متصرف من الدرجة االولى جوريو شكيب 623

الرباط 881507 أ180142 1. متصرفة د نادية الشقاف 624

الرباط A 242661 881543 تقنية من الدرجة الرابعة مينة العكيدي 625

الرباط A70443 881560 2.محررة د خديجة هباوي 626

الرباط A458903 885581 2متصرف د عبد الرزاق المرواني 627

الرباط 888578 أ121628 1.متصرف د فرج رشيد 628

الرباط A233119 891054 1. متصرف من د عثمان مخون 629

الرباط A281278 891059 متصرف الدرجة االولى رشيد كيكر 630

الرباط 891063 أ283090 1. متصرفة من د الحداد ثريا 631

الرباط A408745 894207 2متصرفة من د زهرة األوديبي 632

الرباط 896999 أ118998 2. محرر د القادري سيدي رشيد 633

الرباط 918240 أ46966 2.متصرفة د شوقي نعيمة 634

الرباط A54811 922149 3محررة من د رشيدة الخطابي 635

الرباط A525831 926049 متصرفة الدرجة الثالثة حنان مصلح 636
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الرباط G65746 937035 3متصرفة من د سيكوك التيبارية 637

الرباط A520708 937245 3متصرفة  درجة  بلها شمي ثريا 638

الرباط A186226 960633 3. متصرفة د بلحاج كميليا 639

الرباط 960657 أ185756 3. محررة د مهنين رقية 640

الرباط G236526 964700 3. محرر د برقية محمد 641

الرباط 976634 أ182969 3.متصرفة د نعيمة ألتدميري 642

الرباط A190719 976924 محررة درجة ثالثة السعدية مهنين 643

الرباط A 152969 976934 متصرف من الدرجة الثالثة الندميري نعيمة  644

الرباط W10606 976967 3متصرفة من د زهرة النجاري 645

الرباط A309690 977060  الدرجة من متصرفة

الثالثة

السروري نعيمة 646

الرباط X31254 979205 3. متصرفة د عباز صفية 647

الرباط A162199 979328 3متصرفة من د مكوار سمية 648

الرباط A413911 986863 محررة درجة ثالثة سمية الدغمي 649

الرباط A486378 988461 متصرف الدرجة الثانية عبد العالي السليماني العلوي 650

الرباط 324392 1054248 4.مساعد إداري د بدر عكور 651

الرباط A262045 1121134 3متصرفة من د رشيدة العقيدي 652

الرباط 335803 C 1135085 رشيد البصير بعقدة4محرر د  653

الرباط Z 263229 1135133 3متصرفة درجة  جليلة بلمغار 654

الرباط A148756 1135149 4.محررة من د عتيقة المعدل 655

الرباط 14908 X 1151085 3.متصرف د عبد الحميد حاجي 656

الرباط 40284ط أ  1151123 3.متصرف د عبد القادر الخياطي  657

الرباط BK83215 1151148 بعقدة4.محرر د المحجوب حايدة 658

الرباط T84630 1151178 بعقدة3.محرر د العربي الخطابي 659

الرباط A710608 1151190 علي الزين بعقدة4.محرر د 660

الرباط A330162 1151193 متصرف الدرجة الثانية لحلو صالح الدين 661

الرباط A459167 1229645 2.متصرف د سعيد الصامتي 662

الرباط 1229662 أ409302 2. متصرف د أسفلي مصطفى 663

الرباط 1229668 أ496808 2. محررة د خديجة مدافع 664

الرباط AB 130 997 1229670 محرر درجة ثانية أحمد رياض 665

الرباط TA56241 1232462 2متصرفة من د سناء عاطفي 666

الرباط AB 85464 1232465 متصرف سليم لهبوب 667

الرباط A223366 1252221 داودة محمد 2مساعد  تقني 668

الرباط A226571 1252222 2 صنف تقني مساعد فتيحة موهوب 669

الرباط AB10260 1252234 مساعد تقني بنخومان نور الدين 670

الرباط A228722 1252244 مساعد تقني  عزيز البعايدي 671

الرباط C355515 1252270 بعقدة2.متصرف د إبراهيم لحالفي 672

الرباط A593925 1252292 2مساعدة تقنية صنف  رمزي مارية 673

الرباط A265549 1252293 مساعد تقني الحسين اجدي 674

الرباط SL11991 1252361 مساعدة تقنية الهام الباهي 675

الرباط A 334152 1252390 مساعد تقني سمية الد ليمي 676
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الرباط 1252417 أ490051 3متصرف د  سعيد السكوري 677

الرباط 1252434 أ483034 3.محررة د عائشة الواهطة 678

الرباط 297025 M 1252451 زهرة لشكر بعقدة3.متصرفة د 679

الرباط A 280566 1252456 مساعد تقني الدرجة التالتة لوفيسي قاسم 680

الرباط A 554800 1252457 مساعد تقني الدرجة التالتة غبري السعيد 681

الرباط 1260999  أ358004 3متصرفة د  نزهة  الدونية 682

الرباط CB54315 1261018 4محررة من د مومن نعيمة 683

الرباط .ب. أ131903 1261058 3متصرف د  عبد هللا دادي 684

الرباط A463663 1261092 تقني سعيد ديناري 685

الرباط 16140089 Q 1261108 3متصرفة د  حسناء ترس 686

الرباط 1396120 أ677805 منى  بنعبد الرسول بعقدة3د. مساعدة إ 687

الرباط AB 116504 1396131 متصرفة من الدرجة الثالثة وفاء بورمضان 688

الرباط 1396291 أ338181 د3.مصرفة د هند القرطبي 689

الرباط A463663 12621092 مساعد تقني ديناري سعيد 690

الرباط G236526 96470 0 3. محرر د برقية محمد 691

الرباط QA129655 متصرف من الدرجة 

الثالثة
عزالدين عنالي 692

الرحامنة A 297393 329924 4مساعد تقني د  السكراتية بلعطار 693

الرحامنة y27702 748619 مهندس دولة ممتاز عبد المجيد الخلفاوي 694

الرحامنة C 329583 773281 1متصرف من الدرجة          695 بلمداني نجية

الرحامنة C 329583 773281 1متصرف د  محمد بودن 696

الرحامنة A 229248 878545 2تقنية من الدرجة          697 رشيدة بن سعيد

الرحامنة A 229248 878545 2تقنية د  محمد المسعودي  698

الرحامنة h 9825 935591 تقنية العطار 699

الرحامنة M 358662 1396425 متصرفة مساعدة انصاف افريبكان 700

الرحامنة A 431911 1396596 3 متصرف من الدرجة  الحميد العيادي.ع         701

الرحامنة X 237761 1396605 3 متصرف من الدرجة  سميرة حمري          702

الرحامنة N 203815 1396612 3 متصرف من الدرجة  سناء شريك         703

الرحامنة A 632606 1396613 3 متصرف من الدرجة  نهاد ازعمي          704

الرحامنة BE 744142 1396618 3 متصرف من الدرجة  دليلة الكرتي          705

الرحامنة X 237761 سميرة حمري 706

الرحامنة A 431911 عبد الحميد العيادي 707

الرشيدية u 93390 67708 متصرف الدرجة التالتة مونية قشنى 708

الرشيدية UA 11449 80066 متصرف  محمد خلوفي 709

الرشيدية U 68173 656002 مساعد تقني محمد بورماني 710

الرشيدية Q 108556 715522 متصرف من الدرجة الثالثة مريم الكبش 711

الرشيدية U101504 1151141 متصرفة حسناء باحو 712

الرشيدية U95698 1229681 محرر مهداوي عبد الهادي 713

الرشيدية U68244 1229681 مساعد تقني الدرجة م الحسن صاديقي 714

الرشيدية U90425 1261005 محرر الدرجة الرابعة موالي هشام علياني ادريسي 715

الرشيدية AB 154821 1261064 4محرر  عادل الحرورات  716
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الرشيدية U 104504 1396130 محررة من الدرجة الرابعة خيرة أمزوار 717

الرشيدية D659207 1396552 متصرفة متدربة فتيحة خليدي 718

الرشيدية AB327139 1396554 متصرفة متدربة مريم أهروش 719

الرشيدية V120830 متصرفة متدربة مريم المؤدين 720

السمارة JF 1900 335731 تقني الدرجة الرابعة محمد عالي الحناني  721

السمارة SJ 7978 1229609 متصرف الدرجة الثانية موالي  البشير الشرفي  722

السمارة JF 15696 1229610 متصرف الدرجة الثانية محمد العدلي  723

السمارة EA 17688 1229612 متصرف الدرجة الثانية عبد  الحفيظ مرجاني 724

السمارة LE 5061 1396590 متصرف الدرجة الثالثة محسن الشهيبي  725

السمارة AB 514851 1396594 متصرف الدرجة الثالثة المهدي التهامي الغربي  726

الصويرة WB124412 1396422 متصرفة من الدرجة الثالثة ايمان  الكعيدي 727

الصويرة Q227311 1396441 متصرفة من الدرجة الثالثة  غزالن العسري 728

العرائش LB 11866 52888 متصرف المصطفى خرو 729

العرائش LC 11879 67033 2متصرف من الدرجة  عبد الرفيع شعباني 730

العرائش 334841C 67259 2متصرف من الدرجة  فاطمة البقالي 731

العرائش LA 2753 78578 محررة من الدرجة الثالثة سميرة جا العربي 732

العرائش LB11866 88528 متصرف الدرجة الثالثة مصطفى خرو 733

العرائش L 10619 96041 متصرفة خديجة الوهابي 734

العرائش K72468 111957 مربي رئيس مصطفى سيكـــــا 735

العرائش L 106043 116630 محرر من الدرجة الثالثة اسحيسح محمد العربي 736

العرائش 106043L 161630 3متصرف من الدرجة  محمد العربي سحيساح 737

العرائش A212107 167138 زكريا بن عبد السالم  مربي رئيس 738

العرائش X 52010 189064 محرر من الدرجة الثالثة عبد العاطي الهبطي 739

العرائش L85731 196173 مربي رئيس الصروخ عبد هللا 740

العرائش  L95885 224466 3محرر من الدرجة  محمد ملوكي 741

العرائش A179973 266217 2متصرف الدرجة  محمد اشباكن  742

العرائش A 146554 275555 متصرف من الدرجة األولى خالد الشليحي 743

العرائش L104397 308317 3متصرف من الدرجة  عبد السالم السلطاني 744

العرائش F295135 325872 1محرر من الدرجة  الخليل البرناوي 745

العرائش L 1132105 358258 متصرف من الدرجة األولى حسن موح 746

العرائش G 62394 618214 متصرف من الدرجة الثانية  البراق مصطفى 747

العرائش 8052LA 726136 تقني عبد الواحد بهوجي 748

العرائش A 547470 782375 1متصرف من الدرجة  749  رحائم بوسلهام

العرائش 12806GM 782874 تقني طارق المنبه 750

العرائش LA 1525 782875 2تقني من الدرجة  خليل الشعيبي 751

العرائش L 22146 782960 متصرف خالد الشويمي 752

العرائش F 232873 876276 محررة من الدرجة الثالثة الطايعة بنتاج 753

العرائش LA 8052 893934 مساعد تقني جواد الشقيري 754

العرائش L112268 898249 10تقني من الدرجة  عبد القادر قريمي 755

العرائش L100949 940982 مساعدة ادارية الدرجة الرابعة 756 فاطنة السوسي
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العرائش L100749 940989 مساعدة ادارية الدرجة الرابعة زهرة السوسي 757

العرائش U 133002 961043 مساعد تقني بهيجة المجدوبي 758

العرائش L 60501 977045 محررة من الدرجة الثالثة شميشة الكراب 759

العرائش GM29169 1003798 ليلى ابالل  مربية رئيسة 760

العرائش LA26044 1261051 مساعد تقني طارق العشوري 761

العرائش A 599212 1396317 3متصرف من الدرجة  محمد امبارك ايكن 762

العرائش 58585 LA 1396377 3متصرف من الدرجة  عادل لشكل 763

العيون UB21371 80069 مساعد إداري أحمد خال 764

العيون H21301 117627 3متصرف من الدرجة   عبد الرحيم إغيري 765

العيون SH9883 167170 3متصرف من الدرجة  الحريطاني بوصولة 766

العيون SH19632 188964 3محرر من الدرجة  المحفوظ الطرفاوي 767

العيون SH23556 188965 3متصرف من الدرجة  مصطفى الشيخ ماء العينين 768

العيون GH60205 189635 محمد كباش  2متصرف من الدرجة 769

العيون SH16480 224531 3متصرف من الدرجة  عبد العالي البوهالوي 770

العيون B235075 230972 3متصرف من الدرجة  محمد الباز 771

العيون G191131 286366 3متصرف من الدرجة  أحمد المربول 772

العيون SH54705 316867 2محرر من الدرجة  محمد نافع زريكنات 773

العيون A403887 345149 3تقني من الدرجة  سميرة السحيمي 774

العيون U9407 616666 3متصرف من الدرجة  محمد الداودي 775

العيون S76107 666158 3متصرف من الدرجة  البكاي بوشيبة 776

العيون SH24100 678779 3متصرف من الدرجة  عبد الرزاق حمدو 777

العيون D468459 838821 2متصرف من الدرجة  موالي علي علوي هاشمي 778

العيون SH31457 891089 3متصرف من الدرجة  عبد العزيز بوعلي 779

العيون A590690 893953 3تقني من الدرجة  قاسم هناني 780

العيون SH : 78668 1151167 4تقنية من د  زينب حربيلي 781

العيون JF9377 1151181 4تقني من الدرجة  الصديق الزيوكاي 782

العيون JF17015 1151183 2متصرف من الدرجة  محمد العبد بوشلكة 783

العيون JF9193 1151185 4تقني من الدرجة  أحمد بو الجالل 784

العيون Q : 151793 1151187 2محرر من د  العربي ركراك 785

العيون SH63839 1252307 4مساعد تقني من الدرجة  محمد امبارك الشتيوي 786

العيون S362026 1396109 4محررمن الدرجة  احمد العمراني 787

العيون SH94364 1396232 3متصرف من الدرجة  نور الدين المامي 788

العيون G375784 3متصرف من الدرجة  حسن الضريف 789

الفداء مرس السلطان C 257369 67017 IIمتصرفة من الدرجة  رقية الحنافي 790

الفداء مرس السلطان AB 121415 67031 IIمتصرف من الدرجة  مصطفى معاريف 791

الفداء مرس السلطان BE 633646 67049 IVمساعد تقني من الدرجة   رشيد فالح 792

الفداء مرس السلطان B 339261 85501 IIمساعد تقني من الدرجة   أحمد عاوي 793

الفداء مرس السلطان A102069 224480 محمد فوزي خبان 794

الفداء مرس السلطان B 62058 251744 IVتقني من الدرجة  حسن حناني 795

الفداء مرس السلطان B 554310 253264 Iمتصرف من الدرجة  عبد اللطيف الفصحاني 796
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الفداء مرس السلطان BE477740 329919 IIIمساعد تقني من الدرجة   فؤاد حالل 797

الفداء مرس السلطان BE 38282 329952 IIIمساعد تقني من الدرجة  محمد زورير 798

الفداء مرس السلطان    B498720 560573 متصرف الدرجة األولى خالد فخاري 799

الفداء مرس السلطان B 214655 666186 IIIمتصرف من الدرجة  محمد مرزقي 800

الفداء مرس السلطان B 24642 666209 3متصرفة من الدرجة  العيدي سيقاري 801

الفداء مرس السلطان BE432417 715531 عبد الرزاق حشالف 802

الفداء مرس السلطان BH 88379 716002 IIمتصرف من الدرجة  عز الدين المصبحي 803

الفداء مرس السلطان BE 420333 716393 Iمتصرف من الدرجة  عزيز معتصم 804

الفداء مرس السلطان I 78983 726250 IVمحرر من الدرجة  محمد ايت حمو 805

الفداء مرس السلطان MC 7730 734561 IIمتصرف من الدرجة   احمد رحمة هللا 806

الفداء مرس السلطان B208816 856132  3متصرف من الدرجة نعيمة الواثق 807

الفداء مرس السلطان B 191560 937246 IIIمتصرفة من الدرجة  نجية بايت 808

الفداء مرس السلطان B 90891 937319 3متصرفة من الدرجة  مينة سلمي 809

الفداء مرس السلطان D 499596 1135117 متصرف من الدرجة الثالثة ندا فاضيل 810

الفداء مرس السلطان D 499596 1151137 IIIمتصرفة من الدرجة  ندى فاضل 811

الفداء مرس السلطان AB155621 1229164 متصرف الدرجة الثالثة عبد الرحيم كحلي 812

الفداء مرس السلطان BE 75471 1232509 IVمساعد تقني من الدرجة  رضوان زراد 813

الفداء مرس السلطان BE 593101 1252350 IVمساعدة تقنية من الدرجة  نزهة بوستة 814

الفداء مرس السلطان L 204322 1252351 IVمساعدة تقنية من الدرجة  فاطمة الصحراوي 815

الفداء مرس السلطان BJ 100514 1261109 IIIمتصرف من الدرجة  عزيز فرحان 816

الفداء مرس السلطان C638501 1261121 سناء انكاصي سقوط 817

الفداء مرس السلطان AB 153996 1261125 IIIمتصرفة من الدرجة  لطيفة البنضاضي 818

الفداء مرس السلطان GK 40785 1261126 IIIمتصرفة من الدرجة  أسماء المنصوري 819

الفداء مرس السلطان A 465060 1261127 IIIمتصرفة من الدرجة  خديجة عامر 820

الفداء مرس السلطان 3متصرفة من الدرجة  أسماء وجيني 821

الفقيه بن صالح Q 216 167228 مربي رئيس محمد ايماني 822

الفقيه بن صالح I :22349 171185 3محررالدرجة  الجياللي العمـراني 823

الفقيه بن صالح I :142770 266262 2محرر الدرجة  محمد الصمدي 824

الفقيه بن صالح I :91968 329110 3متصرف الدرجة  محمد شطبان 825

الفقيه بن صالح I  58064 618216 مربي رئيس المحجوب الكرويطي 826

الفقيه بن صالح Q 6038 666200 متصرف صالح تابع 827

الفقيه بن صالح I 58948 730560 متصرف من الدرجة الثانية المصطفى شوعا 828

الفقيه بن صالح I 175331 746016 متصرف من الدرجة الثانية عبد الرحمان فاتح 829

الفقيه بن صالح Y 105625 1229685 محرر عبدهللا محراش 830

الفقيه بن صالح T 178870 1396440 متصرف من الدرجة الثالثة محمد اكيام 831

الفقيه بن صالح I 223376 1396507 متصرف من الدرجة الثالثة محمد الشافعي  832

القنيطرة A567984 66916 متصرفة من الدرجة الثالثة بوطازومت خديجة 833

القنيطرة FL8939 67624 متصرفة  من  الدرجة  الثالثة فاطمة بكزى 834

القنيطرة G260246 67627 3محرر من الدرجة  عبد هللا خلدون  835

القنيطرة G10812 80826 باها محمد مساعد تقني  836
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القنيطرة G193223 88526 2تقنية من الدرجة  سعاد كلياطي  837

القنيطرة G17186 118041 متصرف من الدرجة األولى عبد السالم العلمي 838

القنيطرة N21227 118099 متصرف من  الدرجة  األولى محمد الناهي  839

القنيطرة G121945 118123 متصرف من  الدرجة  الثالثة المصطفى الشيباني 840

القنيطرة I40345 123840 2مساعد تقني درجة  عزيزي الخمالي  841

القنيطرة G 96668 223532 متصرف من الدرجة األولى محمد بايدو 842

القنيطرة G174942 224573 3محرر من الدرجة  عبد الرحيم عميمير  843

القنيطرة G88901 279548 متصرف من  الدرجة  األولى نجيب األنصاري 844

القنيطرة G 99379 330191 متصرف من الدرجة األولى عبد الخالق صروب 845

القنيطرة G191245 381112 متصرف من  درجة  األولى ربيعة سعدوني 846

القنيطرة G 98116 607960 متصرف من الدرجة الثالثة حمو الزموري  847

القنيطرة G55297 618222 1متصرف من الدرجة  العربي ليمام  848

القنيطرة K34576 634639 متصرف من  الدرجة  الثالثة محمد حربل 849

القنيطرة G57843 642228 محرر من  الدرجة  الثالثة عبد الكريم شغيلة 850

القنيطرة G 88964 715109 مــهــندس رئــيــس يــاسين أحــمــد 851

القنيطرة G196598 730499 محرر من  الدرجة  الثالثة بشرى الوريثني  852

القنيطرة FG 445 734319 متصرف من الدرجة الثانية محمد اكسو 853

القنيطرة A356065 734347 متصرفة  من  الدرجة  الثالثة نادية بوكريسى 854

القنيطرة G190476 769267 1متصرف من الدرجة  خالد كشورة  855

القنيطرة G195019 785147 متصرف من الدرجة الثالثة خليل اليامون 856

القنيطرة AB101604 838956 متصرفة من الدرجة الثانية كميلية موجود 857

القنيطرة B725397 857236 متصرفة من الدرجة الثالثة  نعيمة طربوش 858

القنيطرة G97154 880342 متصرفة من الدرجة األولى فتيحة بنطاهر 859

القنيطرة L181924 890961 متصرف من الدرجة الثانية ناصر الدين المنبه 860

القنيطرة G94064 891062 متصرف من الدرجة األولى رشيد دكاك 861

القنيطرة G139898 894160 متصرف من  درجة  األولى عبد هللا كايدي  862

القنيطرة G 149844 894164 متصرف من الدرجة األولى خليل يوفي 863

القنيطرة G297898 1042076 4مساعد تقني درجة  عبد العزيز الحضراتي  864

القنيطرة G220252 1135136 متصرف من  الدرجة  الثانية عبد الرحيم نوار 865

القنيطرة F325279 1151113 محرر من  الدرجة  الثالثة فاطمة الزهراء بنساسي 866

القنيطرة GK20049 1151125 3متصرف من الدرجة  مصطفى بورحيم  867

القنيطرة X 110745 1151210 متصرف الحسين أوقسو 868

القنيطرة AB 129804 1224701 متصرف من  الدرجة  الثالثة معاد أمان  869

القنيطرة G278783 1229686 3متصرفة من الدرجة  نجاة الخالبي 870

القنيطرة AB 43616 1252170 مساعدة إدارية  من الدرجة الثالثة وفاء الحيطي  871

القنيطرة G318304 1252371 صباح بلعربي  4مساعد تقني درجة  872

القنيطرة GM 23650 1252473 متصرف من الدرجة الثالثة خدوج العسال  873

القنيطرة GM 29372 1261019 محررة من الدرجة الرابعة أسماء المنبه 874

القنيطرة G277321 1261023 3متصرف من الدرجة  عبد الصمد احمامي  875

القنيطرة G319508 1396122 4محررة من الدرجة  فتيحة أومزيان  876
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القنيطرة G266069 1396197 3متصرف من الدرجة  مصطفى تالس 877

القنيطرة G 350835 1396280 متصرف من  الدرجة  الثالثة محمد شيبو  878

القنيطرة I 566159 1396378 3متصرفة من الدرجة  فاطمة الزهراء مجدي 879

القنيطرة  P 84003  777874 متصرف من الدرجة االولى  الحسين توفيق    880

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا 765    184 55743 1متصرف من الدرجة  مصطفى شيبة 881

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا D 206515 88584 3مساعد  إداري الدرجة  نور الدين بنعلي 882

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا DA 8101 106726 2متصرف من الدرجة  نادية بوكرين 883

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A31914 117974 خالد بنقسو 3متصرف من الدرجة 884

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A       670 292 131381 1متصرف من الدرجة  اسكور عبداالاله 885

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا 765184 156264 1متصرف من الدرجة  مصطفى فاضلي 886

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا C 59745 161625 3متصرف من الدرجة أحمد جراف 887

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 88 131 167124 محمد الغبا لي 3متصرف من الدرجة  888

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 86 269 223591 تقني الدرجة األولى سيف الدين العمراني 889

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 133 027 224578 بوسلهام الحيمودي 4محرر الدرجة  890

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا E 111 834 253311 مهندس الدولة رئيس عبد اإلاله المـداري 891

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 164908 270802 عبد الرفيع أوخويا 892

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 88 259 270806 3متصرف من الدرجة حسـن المـدور 893

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 552 986 270909 2متصرف من الدرجة  عمـر بوزاهـر 894

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 5156113 278892 محرر من الدرجة الثالثة  حنفي محمد  895

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 544 762 308143 4مساعد تقني الدرجة  محمـد الضــاوي 896

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا T 107 002 308144 4مساعد تقني الدرجة  محمـد الملوكــي 897

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا TA 005 963 308145 4مساعد تقني الدرجة  مصطفى األزهـري 898

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 250 464 308147 4مساعد تقني الدرجة  عبـد هللا لحمــر 899

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا AD 2873 308148 4مساعد تقني الدرجة  عبد السالم دريـع 900

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا X 64 880 308149 4مساعد تقني الدرجة  أحمـد العطــار 901

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا W 48 143 308157 4مساعد تقني الدرجة  الميـلودي أنــاس 902

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 179 150 308160 مساعد تقني الدرجة أحمـد بوقطيـب 903

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 255 665 308161 4مساعد تقني الدرجة  محمـد السبتــي 904

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 286 710 308167 تقني الدرجة الرابعة بيــار لكبيــر 905

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 157 422 308168 3مساعد تقني الدرجة  ابراهيم الجيـراري 906

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا B 622 553 308169 تقني الدرجة الرابعة عـالل حصـي 907

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا D 0 812 308178 4مساعد تقني الدرجة  عبد المجيد الـوردي 908

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 284 938 308188 3مساعد تقني الدرجة  عبد الواحد الكنفـاوي 909

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 284 265 308189 4مساعد تقني الدرجة  محمـد الراضـي 910

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 211 718 308284 4مساعد تقني الدرجة  الجياللي لكبير الوردي 911

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 178 553 329126 1متصرف من الدرجة  عبـد هللا الراجــي 912

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا X 30 534 329185 4مساعد تقني الدرجة  إدريس الغزوانـي 913

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 236 235 329186 4مساعد تقني الدرجة  عبد هللا البصـراوي 914

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا W 107 715 329189 4مساعد تقني الدرجة  عبد السالم العلـوي 915

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 104 799 329198 4مساعد تقني الدرجة  توفيـق بنعــزوز 916
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المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 187 762 329904 تقني الدرجة الرابعة محمـد الصغيـر 917

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 235 701 329916 3مساعد تقني الدرجة  بوجمعـة بنسعيـد 918

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 190 417 329939 4مساعد تقني الدرجة  فاطنــة عمــي 919

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 296 480 329946 4مساعد تقني الدرجة  سعيـد العريــوي 920

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 297 245 329954 4مساعد تقني الدرجة  عبد الغني معتصم 921

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 165 009 330003 1متصرف من الدرجة  فوزيــة الخديــر 922

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا AB 006 683 330030 تقني الدرجة الرابعة رجـاء اإلدريسـي 923

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 225 218 388391 1متصرف من الدرجة  سعيـد إيزكـا 924

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 330 501 411261 4مساعد تقني الدرجة  كريمـة بلعيـش 925

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا 298165 510881 1متصرف من الدرجة  أسماء بنعبدالسالم 926

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا B 694 768 656052 4مساعد تقني الدرجة  بومديـن صالح 927

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A  285 433 715496 أحمـد حيمـي 1متصرف من الدرجة  928

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا E393059 741838 مريم الدروسي  3متصرف من الدرجة   929

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا 908  164 802270 3متصرف من الدرجة اوخويا عبدالرفيع 930

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 240 923 876235 كمال محرز  2متصرف من الدرجة 931

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 217 165 876377 تقني الدرجة الثانية عبـاس أوماسـت 932

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 550 705 876379 3متصرف من الدرجة  عبد القادر الوراني 933

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 31246 876380 متصرف من الدرجة الثانية محمد اإلدريسي  934

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 271831 881997 محررة من الدرجة الثانية حفيظة المبروكي 935

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 119 569 893846 1متصرف من الدرجة  لحسن شاهدي  وزاني 936

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا  A907 218 956329 4مساعد تقني الدرجة  أمحمد بوقطيب  937

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 181 895 979455 3محرر الدرجة مينـة لقيـم 938

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا MC 37 170 1151161 م.مهندس الدولة  د عبد اللطيف ملتـزم 939

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 463 219 1232479 تقني الدرجة الرابعة محمـد امضمـاظ 940

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 147 327 1252191 4مساعد تقني الدرجة  فاطنـة فــالح 941

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 167 570 1252193 4مساعد تقني الدرجة  السعديـة فنــان 942

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 454 708 1252200 4مساعد تقني الدرجة  عبد العزيز بنيحيا 943

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 482 125 1252259 4مساعد تقني الدرجة  محمـد الزهانـي 944

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا AD 61 379 1252397 4مساعد تقني الدرجة  خديجة الجعفـري 945

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا A 144 253 1252398 4مساعد تقني الدرجة  نعيمـة بوتغالليـن 946

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا AD 68 768 2391396 4مساعد تقني الدرجة  هشام إبراهيم أيت احمد 947

المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا G 122 885 117 620 سعيد صادقي 3متصرف من الدرجة   948

المحمدية T.4090 220290 متصرف من الدرجة األولى امبارك حالتي 949

المحمدية C 36886 253221 متصرف من الدرجة االولى محمد غرناط 950

المحمدية B.746454 330035 تقنية من الدرجة الرابعة نادية افزيين 951

المحمدية P.456579 715410 متصرف من الدرجة األولى أحمد الباهي 952

المحمدية 716394 2متصرف درجة  عبد الفتاح بوزيدي تيالي   953

المحمدية T.61525 730498 مساعد اداري الدرجة الثالثة حسن فطيش 954

المحمدية T.11063 960932 متصرفة من الدرجة الثالثة سعاد فضيل 955

المحمدية A.513347 976989 متصرفة من الدرجة الثالثة نعيمة حداد  956
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المحمدية T 84181 1252311 مساعد تقني من الدرجة الرابعة صبري عبد الرزاق 957

المحمدية BK.162458 1261078 متصرف من الدرجة الثانية عاطف  مظفر االدريسي  958

المحمدية C 486618 1396418 متصرفة من الدرجة الثانية بشرى نشيط 959

المركب الرياضي بفاس 286614C 839940 2متصرف الدرجة  عبد العزيز غزال 960

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BK 65256 67705 متصرف بن سكيف عبد الرحيم 961

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE45550 96479 2تقني من الدرجة  962  محمد قادري قاسمي 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B 45479 96479 2تقني من الدرجة  خديري محمد 963

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE440603 98410 2تقني من الدرجة  عبد هللا وحميـــد 964

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 440603 98410 2تقني من الدرجة  وحميد عبد هللا 965

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء A 87236 253230 1متصرف الدرجة  هجهوج كمال 966

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B128441 253313 1متصرف الدرجة  السؤالي عمر 967

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BK 2446 308280 3تقني من الدرجة  نكوسوستي الحسين 968

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE431460 308282 4مساعد تقني درجة كال عبدالهادي 969

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء M 83106 329199 مساعد تقني عبد الكريم روقي 970

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B476592 329906 3مساعد تقني درجة  خلفي حسن 971

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B 476592 329906 مساعد تقني خلفي حسن 972

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B 452849 329938 3تقني من الدرجة  هالل عبد اللطيف 973

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء A 450218 381078 متصرف من الدرجة األولى  سانح عبد المجيد 974

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 47492 396302 2تقني من الدرجة  الفردوس مصطفى 975

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 497 653274 4تقني من الدرجة  السقالي محمد 976

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء H2723 666377 محرر درجة3 صدقي عبد السالم 977

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 96940 715560 زجي عـبداإلله متصرف الدرجة3 978

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 477927 716198 2متصرف الدرجة  رضــا لحـــــسن 979

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BK13136 734270 3متصرف درجة  مصطفى مصيلي  980

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء A534213 776356 1متصرف الدرجة  المداوي عمر 981

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء MA13168 838742 متصرف الدرجة الثانية لغماتي محمد 982

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE525727 1135101 صراح مراد متصرف الدرجة2 983

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء 1135122 حراتي مريم 984

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BH93055 1252175 ADJOINT TECHNIQUE ZAHOUR AMINA 985

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B149977 1252202 ADJOINT TECHNIQUE FOUZIR LATIFA 986

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء B88812 1252462 4مساعد تقني درجة حسنين سعيد 987

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE480963 1261044 كريم مرجان    4مساعد تقني  درجة  988

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BK128207 1396432 متصرف الدرجة الثالثة عبد الرزاق الجاحظ 989

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء صدوق عزالدين 990

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء الصالحي رقية 991

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء أزهر عبد الصمد 992

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 414588 مساعد تقني رابط عبد الرزاق 993

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء BE 73269 مساعد تقني عصاب عبد الرحمان 994

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء مساعد تقني قوني عبد اللطيف 995

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء متصرف ابو حميدة مصطفى 996
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المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء مساعدة تقنية زهور امينة 997

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء مساعدة تقنية بغباغ حسينة 998

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء مساعد تقني خال عبد الهادي 999

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء مساعد تقني امردو محمد 1000

المعهد الملكي لتكوين األطر A 248085 75795 متصرفة من الدرجة الثالثة بوقوص لطيفة 1001

المعهد الملكي لتكوين األطر F287940 88537 10السلم   نعيمة لكحل 1002

المعهد الملكي لتكوين األطر A 471236 88560 مساعد تقني بهيجة فالح 1003

المعهد الملكي لتكوين األطر D 172277 88568 2تقني من الدرجة  حميد هرتة 1004

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 33918 96449 مساعدة ادارية منى قنبا 1005

المعهد الملكي لتكوين األطر A49332 121960 خارج السلم لمريني سعيد 1006

المعهد الملكي لتكوين األطر A 484643 125169 مساعد تقني سمية جرمي  1007

المعهد الملكي لتكوين األطر A 35087 127367 مساعد تقني علي مساعد 1008

المعهد الملكي لتكوين األطر A 57705 167137 متصرف محسن العوفير 1009

المعهد الملكي لتكوين األطر W41508 167167 2.متصرف د عبد الموجود الزين  1010

المعهد الملكي لتكوين األطر A 524182 188953 أستاذ التعليم العالي عبد هللا ابواياد 1011

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 27739 232525 مساعد تقني بنعاشر الكادي 1012

المعهد الملكي لتكوين األطر A 111210 253242 متصرف فؤاد الزهري 1013

المعهد الملكي لتكوين األطر A 524715 286378 مساعد تقني عزيز عمري 1014

المعهد الملكي لتكوين األطر A 538674 286379 مساعد تقني لحسن بوليلة 1015

المعهد الملكي لتكوين األطر I 8256 289370 1.د.متصرف  عز الدين مرجان 1016

المعهد الملكي لتكوين األطر A 55166 308162 مساعد تقني العربي الصالحي 1017

المعهد الملكي لتكوين األطر A 227799 329961 مساعد تقني حسن بن احمد 1018

المعهد الملكي لتكوين األطر A 128472 534375 1019 مبارك قدوس  4مساعد تقني  د          

المعهد الملكي لتكوين األطر A109782 624620 عبد الرحمان الهاني 8السلم    1020

المعهد الملكي لتكوين األطر D20905 634328 11السلم   فؤاد بوكريسى 1021

المعهد الملكي لتكوين األطر G140321 656185 5السلم    يمينة فرحات 1022

المعهد الملكي لتكوين األطر A 188996 656279 مساعد تقني  دريدف قنديل 1023

المعهد الملكي لتكوين األطر A318440 726327 10السلم   مينة شطوش 1024

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 64033 734376 4مساعد تقني د  عبد القادر قرشاوي 1025

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 90097 734579 4مساعد تقنية د  بلبيضة فاطمة  1026

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 90097 734679 فاطمة بلبيضة 1027

المعهد الملكي لتكوين األطر A 172899 857623 مساعدة تقنية بهية بنبارك 1028

المعهد الملكي لتكوين األطر A104850 865197 السعدية كاسي    5السلم    1029

المعهد الملكي لتكوين األطر A 30560 876381 1متصرف د  أحمد بومهود 1030

المعهد الملكي لتكوين األطر A225198 881544 10السلم   تورية بلبايتة 1031

المعهد الملكي لتكوين األطر A516714 931710 خارج السلم حبيبة  بورجة 1032

المعهد الملكي لتكوين األطر A153293 956445 5السلم    زهرة بلمعلم 1033

المعهد الملكي لتكوين األطر A163151 960624 حبيبة السفياني 6السلم    1034

المعهد الملكي لتكوين األطر A 594805 1135123 متصرفة فاطمة نباتة 1035

المعهد الملكي لتكوين األطر A 417370 1229636 محرر من الدرجة الرابعة خالد بلمنصور 1036
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المعهد الملكي لتكوين األطر A 326672 1229651 متصرفة اكرام عفاف 1037

المعهد الملكي لتكوين األطر AB190108 1229666 10السلم    بشرى بلراب 1038

المعهد الملكي لتكوين األطر A 32803 1232456 محررة من الدرجة الثالثة نادية الزكاي 1039

المعهد الملكي لتكوين األطر GA 16740 1232498 كاتب العنصر اقشمار 1040

المعهد الملكي لتكوين األطر A 458117 1232500 مساعد تقني احمد ربيع 1041

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 3278 1232522 4مساعد تقني د  المعطي قربوع 1042

المعهد الملكي لتكوين األطر GA 16746 1242898 كاتب أقشمار منتصر 1043

المعهد الملكي لتكوين األطر A 178951 1252150 مساعدة تقنية فتيحة بوظاظ  1044

المعهد الملكي لتكوين األطر A 528835 1252154 4مساعد تقني د  حسن االدريسي 1045

المعهد الملكي لتكوين األطر C 391331 1252156 4مساعد تقنية د  خديجة الزعري 1046

المعهد الملكي لتكوين األطر A 794350 1252157 مساعد تقني الصديق الشاوي  1047

المعهد الملكي لتكوين األطر AB571565 1252159 4مساعد تقني د  حسن االبيض 1048

المعهد الملكي لتكوين األطر A 544527 1252160 مساعدة تقنية نعيمة اغزاف  1049

المعهد الملكي لتكوين األطر A 290708 1252161 4مساعدة تقنية د  عائشة قنديل 1050

المعهد الملكي لتكوين األطر A 229771 1252162 مساعد تقني سعيد مزواري 1051

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 107397 1252163 4مساعدة تقنية د  صفية بوعيشة 1052

المعهد الملكي لتكوين األطر A 55098 1252165 مساعد تقني احمد مسعودي 1053

المعهد الملكي لتكوين األطر A 194770 1252166 مساعدة تقنية نجية زويتن 1054

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 4987 1252168 4مساعد تقني د  بوشعيب االدريسي 1055

المعهد الملكي لتكوين األطر A 587582 1252186 مساعد تقني محمد المتنبي 1056

المعهد الملكي لتكوين األطر A 587582 1252189 مساعد تقني عبد الرزاق المتنبي 1057

المعهد الملكي لتكوين األطر A 456795 1252320 4مساعد تقني د  سعيد البركاوي 1058

المعهد الملكي لتكوين األطر A 453800 1252321 4مساعد تقني د  بوبكر الشرقي 1059

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 75101 1252322 مساعد تقني نور الدين الكادي 1060

المعهد الملكي لتكوين األطر A569212 1252323 ثريا التهامي  5السلم    1061

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 161742 1252325 مساعد تقني محمد كراب 1062

المعهد الملكي لتكوين األطر E 445423 1252327 مساعد تقني حسن اللوزي 1063

المعهد الملكي لتكوين األطر AB 321060 1396236 4مساعد تقنية د  امنزو حنان 1064

المعهد الملكي لتكوين األطر A 794350 1396238 مساعد تقني هشام تيسير  1065

المعهد الملكي لتكوين األطر  A 128472  534375 مساعد تقني مبارك قدوس  1066

المعهد الملكي لتكوين األطر P99627 5السلم    891041 بامو الهاشمي 1067

الناظور A460350 66830 3متصرف د  بشرى المشاور 1068

الناظور KA9974 98155 3متصرف د  عبد اللطيف خيار 1069

الناظور  S  355259 125267 1070 بزيه محمد مهندس دولة

الناظور Z 40326 224711 3متصرف درجة  نور الدين الديبي 1071

الناظور 199645 270910 متصرف من الدرجة الثالثة الحسن الجر ودي 1072

الناظور B-677099 308243 الثالثة. محرر د عبداالله لعشوبي 1073

الناظور S 225137 321036 4مساعدة تقنية د  عائشة االدريسي 1074

الناظور S44475 651011 متصرف حمادي بوقيوع 1075

الناظور 56848   R 653711 ع رسمي. ع عبد الرحمان بلفقيه  1076
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الناظور 656043 احمد بغداد          محرر 1077

الناظور L 194551 656129 4مساعد تقني د  هللا احساين.ع 1078

الناظور S 103475 657923 4مساعد تقني د  العزيز االبراهيمي.ع 1079

الناظور 135404L 782955 1تقني د  بخدة مصطفى 1080

الناظور S 57605 935205 رحمونة زرقاني 1مساعدة تقنية د  1081

الناظور S 94779 943382 3مساعدة تقنية د  خيرة كروج 1082

الناظور  D 52647  977044 محررة درجة الثانية العبدالوي عزيزة 1083

الناظور S118677 1232455 3متصرف د  عبد هللا المجاهد 1084

الناظور 1252257 4تقني د القدوري عبد االاله 1085

الناظور AB 105061 1252423 محرر من الدرجة الثالثة عبد هللا جليل 1086

الناظور CB130039 1396427 3متصرفة د  علي خبر 1087

الناظور D706896 3متصرف درجة  حميد ناجي 1088

اليوسفية HA 35017 67636 3محرر من الدرجة  عبد الباسط الزاكي 1089

اليوسفية H 103594 161631 3متصرفة من الدرجة  مصطفى  طوطو 1090

اليوسفية A 546752 976926 3محررة من الدرجة  رابـــــحة بري 1091

اليوسفية HA 29225 1135096 متصرف عادل الديوري 1092

اليوسفية AD 35711 1151215 3متصرفة من الدرجة  نور الدين البركاوي 1093

اليوسفية BH 189417 1396407 3متصرف د  عائشة بن الشيخ 1094

اليوسفية A 778850 1396495 3متصرف د  جليلة شفيق 1095

اليوسفية C 935039 1396546 3متصرف د  كريمة اجبلي 1096

اليوسفية AB 178316 1397235 3متصرف د  البوزيدي االدريسي نور 

الهدى

1097

اليوسفية EE 58510 3متصرف د  عبد االله العمري 1098

أنفا 13633 مساعــد تقني 1099 عبد الرفيع يسف 

أنفا 53 891 1100 عبد المغيــت بهـــــي 1متصرف من الدرجة

أنفا 269769 بشــرى تـــراف   2متصرفة  من الدرجة  1101

أنفا 401261 1102 يوســف ذهــبــي 5 مساعــد تقني د 

أنفا 406308 مساعــد تقنـي  عبد العزيز أرسالن  1103

أنفا 506771 2متصرف من الدرجة  خديجــة نحـــال  1104

أنفا 537730 6 مساعــد تقني د  1105 سعـيـــد جيــــد 

أنفا 653192 3 محرر من الدرجة  1106 محمـد خفضالي

أنفا 701734 3متصرف من الدرجة  محمـد بنهنديـل  1107

أنفا 707120 3متصرف من الدرجة  إبراهيم لقصيري  1108

أنفا V30680 856386 مربية رئيسة لطيفة  قديري 1109

أنفا A196546 891053 1متصرف من الدرجة  هي عبد المغيث 1110

أنفا 915248 1 متصرف من الدرجة  1111 محمـــد تومـــــي

أنفا 963976 3محررة من الدرجة  خديجـــة فايـــــز 1112

أنفا B576374 1135124 3متصرف  د  العايدية مستعفي  1113

أنفا 1161135 3متصرف من الدرجة  السعدية شـراف 1114

أنفا 2 151 252 مساعــدة تقنية حورية المودوجي  1115

أنفا 2191252 مساعــد تقني    المصطفى نصيف 1116
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أنفا 2 231 252 مساعــد تقني حسـن العســري  1117

أنفا 4011252 مساعــد تقني عبد المولى البراقزي  1118

برشيد A490444 66840 3.محرر  د  رشيد هشام 1119

برشيد WA 36714 67100 3.محررة د  ليلى جعيدان 1120

برشيد Q 147221 98458 3.محررة د  سميرة مزات 1121

برشيد W 10405 118070 3.محرر د  محمد بوفارس 1122

برشيد I  95622 161584 3.محرر  د  احساين شعبان 1123

برشيد W 7343 198566 3.محرر د  بوعزة ريحان 1124

برشيد T 10080 262094 2تقني د  عبد الرحيم الحنوي 1125

برشيد K 92977 345231 3تقني د  محمد الشاوني 1126

برشيد W 55475 659921 2مساعد تقني ص  محمد بن مبارك 1127

برشيد B 303324 666376 3.محرر د  الحاج اليزيزي 1128

برشيد WA 27996 734332 3.محررة د  حسنة آيت الحاج 1129

برشيد W119104 769392 1متصرف من الدرجة  عبد الحق أبو العز  1130

برشيد BE 492833 1232452 متصرفمتمرن خالد صادر 1131

برشيد BJ 162327 1252445 4مساعد تقني د  حميد جابر 1132

برشيد X 157248 1261111 3متصرف د  زكرياء حمامة 1133

برشيد A 722600 1396275 3متصرفة د  حنان اليعقوبي خبيزة 1134

برشيد EE41177 1396513 3متصرف درجة  قستانس خالد 1135

برشيد U 89665 1522433 2.محررة د  ثورية الحنفي 1136

بركان F56644 308235 متصرف الدرجة الثالثة التسولي حسن 1137

بركان F106874 666211 2متصرف د  عمر حسني 1138

بركان FA15215 730430 1متصرفد  عبد الحق زواغ 1139

بركان FA104 1229593 2متصرف د  زبيدة الوجدي 1140

بركان E 492330 1396302 الثانية. متصرفة د محمد لخطار 1141

بركان F337910 1396305 3متصرف د  ميمونة الشافي 1142

بركان U148828 1396328 3متصرفة من الدرجة زكرياء اغرمين 1143

بركان FB11453 1396368 3متصرف د  حسناء ميدون 1144

بركان AB225281 1396502 3متصرف د  خديجة الشتوكي 1145

بركان D 658040 1396525 عبد اللطيف الطاوسي 1146

بركان BB 1413 1396529 عبد الرحيم برهمي 1147

بركان AB 262843 1396564 سناء العماري 1148

بنسليمان TA 21603 80823 4مساعد تقني من الدرجة  عيسى شوقي 1149

بنسليمان T 11879 81804 مساعد إداري الدرجة الرابعة فتيحة وباحمان 1150

بنسليمان T103152 155275 مساعد تقني خارج الصنف عبد الرحيم البلدي 1151

بنسليمان T 101214 155460 الحبيب لهراوي 1152

بنسليمان C 53831 161755 محرر من الدرجة الثانية محمد بويبالن 1153

بنسليمان T 21510 188955 متصرف من الدرجة الثالثة أحمد ابن رحو 1154

بنسليمان B 585038 198713 متصرف من الدرجة الثالثة فيصل الصغيري 1155

بنسليمان G 59624 224446 ********** عبد العزيز العطاوي 1156
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بنسليمان M 100702 224447 متصرف من الدرجة الثالثة روي امبارك 1157

بنسليمان A 187222 224570 *********** عبد السالم المتحد 1158

بنسليمان T 110107 262100 متصرف من الدرجة الثالثة محمد أغريب 1159

بنسليمان T 101304 266257 متصرف من الدرجة الثالثة كريم خرشوفي 1160

بنسليمان A 71295 279524 متصرف من الدرجة األولى موالي ادريس اإلدريسي 1161

بنسليمان A229212 286364 متصر ف من الدرجة  الثالثة ادريس عروسي 1162

بنسليمان A 192034 308047 ************* المختار بوحسانة 1163

بنسليمان Q 65347 308159 متصرف محمد عكراش 1164

بنسليمان BE 483584 329960 ************ رضوان أشواق 1165

بنسليمان TA 7015 330129 تقني من الدرجة الرابعة  محمد بلخضراء 1166

بنسليمان I37370 330192 متصرق من الدرجة الثانية محمد الغريب 1167

بنسليمان A 561780 371252 مساعد إداري الدرجة الثالثة أديبة زراد 1168

بنسليمان T 104648 396314 مساعد إدارية الدرجة الثالثة زهرة حيرشي 1169

بنسليمان A 401518 715236 محرر من الدرجة الثالثة بنعاشر السليماني 1170

بنسليمان TA 3948 730315 المحجوب العزيزي القدميريمساعد تقني من الدرجة الثالثة 1171

بنسليمان U92164 730490 محررة من الدرجة التانية فاطمة يوسفي علوي  1172

بنسليمان TA20821 734405 متصرق من الدرجة الثانية بوعزة مكريم 1173

بنسليمان TA 19054 734446 متصرف من الدرجة الثانية عبد الكبير العكري 1174

بنسليمان TA11949 769373 1متصرف من الدرجة  عبد الحفيظ العرفي 1175

بنسليمان A 294642 835943 تقني من الدرجة الثانية مراد قميرات 1176

بنسليمان TA 6113 837938 مساعد تقني من الدرجة الثالثة شوقي محمد 1177

بنسليمان TA 6113 838937 *********** محمد شوقي 1178

بنسليمان T 100321 858009 متصرف من الدرجة الثالثة لكبيرة هوبيزي 1179

بنسليمان A163326 880175 محرر من الدرجة الثالثة سعاد محسين 1180

بنسليمان L151262 891068 متصرفة درجة اولى حسناء وهدي 1181

بنسليمان T 10584 956467 تقنية من الدرجة الثالثة وردية فنينش 1182

بنسليمان H 11540 977053 ********* عتيقة بنعوفير  1183

بنسليمان A 459688 1001067 متصرف من الدرجة األولى أسماء عطار 1184

بنسليمان I 133749 1151155 *********** نور الدين أنحاس 1185

بنسليمان AB 109099 1229660 ************ مراد المنفلوطي 1186

بنسليمان T 104274 1232505 *********** خديجة شجري 1187

بنسليمان U 82782 1252266 *********** عبد الرحمان الشعيبي 1188

بنسليمان TA 35662 1252372 *********** فاطمة الوافي 1189

بنسليمان MC 49515 1252482 محرر من الدرجة الثانية الطاهر حباش 1190

بنسليمان A 331635 1252483 متصرف من الدرجة الثالثة عبد هللا الزبير 1191

بنسليمان A 70025092 1261017 4محررة من الدرجة  حكيمة فكراوي 1192

بنسليمان AB210396 1396150 *********** أمينة تعزى 1193

بنسليمان AD 67541 1396212 *********** هشام جبور 1194

بنسليمان G263838 1396301 متصرفة من الدرجة  الثالثة شدى ابو نصر  1195

بنسليمان U 107553 1396370 متصرف من الدرجة الثالثة نزهة يوسفي علوي 1196
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بنسليمان LA 19714 1396424 3متصرفة من الدرجة  حليمة الوزاني الشهدي 1197

بنسليمان محررة من الدرجة 

الثالثة

1198 سعاد محسين

بني مالل .ا.264468 96462 3متصرف من الدرجة جميلة ادامحمد 1199

بني مالل I 57003 118028 3متصرف  من الدرجة محمد بوصبري   1200

بني مالل 72154.D 118173 3محرر من الدرجة  1201 رشيد ايماس

بني مالل .ا.65547 167229 3محرر من الدرجة  1202 محمد ادريسي

بني مالل .25193N 270803 2متصرف من الدرجة  الحبيب الحتحات 1203

بني مالل 58352I.. 329985 4محرر من الدرجة  1204 غرابو حسن

بني مالل I  103149 388330 متصرف من الدرجة األولى سعيد آيت الهوف 1205

بني مالل B323974 638483 3متصرف الدرجة خالد عبد الهادي 1206

بني مالل I.64949 715411 2متصرف الدرجة عبد الغني الصواف 1207

بني مالل IA 16060 734593 3متصرف الدرجة  موحى خوبارك 1208

بني مالل 19006.IA 734635 3محرر من الدرجة  1209 عبد الغاني حجاجي

بني مالل .ا.255791 734737 3متصرف من الدرجة  1210 خالد العماري

بني مالل .ا.91183 785017 3متصرف من الدرجة  1211 المصطفى عكيف

بني مالل IA1627 785160 2متصرف الدرجة  خالد زكريري 1212

بني مالل I 91949 891076 1متصرف الدرجة  صالح أقبلي 1213

بني مالل 9623.I. 894208 3محرر من الدرجة  جمال حجاجي 1214

بني مالل IB 73001 1054184 مساعد اداري من الدرجة الثالتة هشام العالمي 1215

بني مالل IA 23744 1151122 3محرر الدرجة  رشيد صوير 1216

بني مالل .ا.196401 1252252 4ص.م تقني 1217 نعيمة عكيف

بني مالل IB 33456 1252452 2متصرف الدرجة محمد أيت فرية 1218

بني مالل D343762 1260991 3متصرف الدرجة  خالد المرادي 1219

بني مالل U110460 1396115 4محرر من الدرجة  1220 ليلى يكن

بني مالل H300175 1396116 4محرر من الدرجة  1221 يوسف الشناوي

بني مالل AB176838 1396331 حياة بورج 3متصرفة من الدرجة  1222

بني مالل U 96150 1396344 عبد الكبير ساسي 3متصرف من الدرجة  1223

بني مالل Qa 108487 1396367 3متصرفة من الدرجة نورة بلكوزي 1224

بوجدور J44866 198549 3متصرف من الدرجة عبد الرحمان حجازي 1225

بوجدور S154107 279411 3متصرف من الدرجة لحسن بوتكيوت 1226

بوجدور AB157521 1396255 3متصرف من الدرجة  مأمون الرامي 1227

بوجدور K35603 1890663 3محرر من الدرجة عبد هللا كراد 1228

بولمان CB 600216 66884 مساعد إداري من الدرجة الثالثة بو األوالد خديجة 1229

بولمان A 604278 67015 متصرف من الدرجة الثالثة بواألوالد نعيمة 1230

بولمان CB 8292 67229 متصرف من الدرجة الثانية عبد الهادي محمد 1231

بولمان V 23392 666261 متصرف من الدرجة األولى بابا قويدر 1232

بولمان G127789 734448 متصرف من الدرجة الثانية قاسمي عبد الواحد 1233

بولمان D 251727 893844 محرر من الدرجة الثالثة أقشمير رشيد 1234

بولمان L 49311 956454 مساعد إداري من الدرجة الثالثة جبابرة أمينة 1235

بولمان CB 43381 1151139 متصرف من الدرجة الثالثة شفيق بوشرى 1236
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بولمان VA 6032 1252232 مساعد تقني من الدرجة الرابعة آيت عقى يطو 1237

بولمان CB 62219 1261047 مساعد تقني من الدرجة الرابعة الحرار بن قسو 1238

بولمان A498281 1261124 متصرف من الدرجة الثالثة   البيوضي عبد الرحيم 1239

بولمان CB 39737 1396114 محرر من الدرجة الرابعة محمد عزاوي 1240

بولمان CB 54164 1396146 محرر من الدرجة الرابعة فاطمة كادير 1241

بولمان Z 254064 1396169 محرر من الدرجة الرابعة صديق عبد العزيز 1242

بولمان AB 199816 1396366 متصرف من الدرجة الثالثة الكبير زهير  1243

بولمان CB 61964 1396373 متصرف من الدرجة الثالثة رضوان بن رحال 1244

بولمان VA 34692 1396535 متصرف من الدرجة الثالثة أوراغ فاطمة 1245

بولمان D 604231 1396538 متصرف من الدرجة الثالثة ياسين الحمدوشي 1246

تارودانت JC 8407 81803 مساعد تقني عمر آيت باها 1247

تارودانت E 440165 98071 متصرف من الدرجة الثالثة بابي سعيد 1248

تارودانت JC 13672 299920 متصرف من الدرجة الثالثة محمد لكريك 1249

تارودانت J 115687 300192 متصرف من الدرجة الثالثة محمد نجم الدين 1250

تارودانت J 198157 666378 محرر من الدرجة الثالثة عبد الحفيظ نايت محمد 1251

تارودانت A 592762 838819 محرر من الدرجة الثالثة بوشعيب دهده 1252

تارودانت JC 54796 839749 محرر من الدرجة الثالثة  رشيد الرباني 1253

تارودانت JC 1128 1135151 محررة من الدرجة الثالثة فتيحة الدباني 1254

تارودانت JC 66162 1261011 محررة من الدرجة الرابعة لطيفة عصافير 1255

تارودانت JC 67099 1396133 محررة من الدرجة الرابعة سميرة أسفار 1256

تارودانت CC21502 1396439 3متصرفة من الدرجة أديب الغول 1257

تازة AB 95269 66835 متصرف من الدرجة الثالثة يونس قسمي لحلو 1258

تازة Z 51063 117623 3متصرف درجة  محمد الشتيوي 1259

تازة Z 44128 344916 3متصرف درجة  داوود العيساوي 1260

تازة Z 111041 771458 1متصرف درجة  مصطفى بنداود 1261

تازة Z 73110 891058 1متصرف درجة  لطفي شمس الدين صدقي 1262

تازة Z66803 934194 3متصرف د  المباركة زردون 1263

تازة Z 118192 1261073 4محرر من درجة  نور الدين تيمجردين 1264

تازة GM 23411 1261081 3متصرف درجة  احمد المصلوحي  1265

تازة Z 115090 1261083 متصرف من الدرجة الثالثة حياة الدريوش 1266

تازة IB 110128 1396504 3متصرفة درجة  مريم عطيف 1267

تاونات C 212712 224553 مربي رئيس اللطيف بكار.ع 1268

تاونات G 97080 279553 متصرف من الدرجة األولى سمير العلوي 1269

تاونات C59395 666316 متصرف الدرجة الثالثة مصطفى بوطاهر 1270

تاونات  I 119827 730426 1متصرف من الدرجة  عبدالهادي الزوهري 1271

تاونات C 237281 840014 متصرفة من الدرجة الثالثة خديجة باحا 1272

تاونات L 177447 880430 *********** أمينة الجعماطي 1273

تاونات L 161996 894221 تقني مساعد مصطفى الزغي 1274

تاونات Va 25581 1151094 3متصرف د  سعيد الطوسة  1275

تاونات C 218980 1252298 مساعد تقني  سعيد التزاني  1276
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تاونات C 639427 1252357 مساعدة تقنية من الدرجة الرابعة ربيعة اإلدريسي البوزيدي 1277

تاونات C 343152 1261107 متصرف من الدرجة الثالثة رشيد مبروكي 1278

تاونات Z 288069 1396111 محررة من الدرجة الرابعة سميرة ياسين  1279

تاونات D 497562 1396125 محرر من الدرجة الرابعة سعيد أجبلي 1280

تاونات DA 27384 1396138 مربي يوسف اليزيدي 1281

تاونات AB 126166 1396371 متصرفة من الدرجة الثالثة نعيمة الذهبي 1282

تاونات A340295 1396475 متصرفة الدرجة الثالثة كامون فتيحة 1283

تاونات R 245963 1396490 متصرف من الدرجة الثالثة سلوى اليعقوبي 1284

تاونات A727714 1396496 3  الدرجة من متصرفة  1285 سعاد الدرقاوي

تاونات AB 220243 1396551 سمية مشواط متصرف من الدرجة الثالثة 1286

تطوان L147746 726073 1   متصرف من الدرجة  األمين أوالد يوسف 1287

تطوان E225310  734690 2         متصرف  درجة  بدر اخلف 1288

تطوان  AB48095 66822 2      متصرفة من درجة ايت الشريفة سميرة 1289

تطوان  118664 X 66826 3متصرف درجة  أسامة محجوبي 1290

تطوان  L267745 78579 2محرر درجة  محمد الحجامي 1291

تطوان  G33529 118046 3    محرر من الدرجة  طه محمد 1292

تطوان  G 33529 118046 3محرر درجة  محمد طه 1293

تطوان  V 21177 136688 1متصرف درجة  محمد حمودة  1294

تطوان  L107120 161621 2   محرر من الدرجة  محمد بن عبد الوهاب 1295

تطوان  L 68121 161730 3محرر درجة  محمد الجعيدي 1296

تطوان  K 30741 220888 1متصرف درجة  محمد البوعناني  1297

تطوان  E310440 220894 2    مساعد تقني الدرجة  بوتبلضين محمد 1298

تطوان  I44923  253236 1        متصرف درجة  الشكوري عبد الرحيم           1299

تطوان  C 210411 266258 3متصرف درجة  عبد العزيز االدريسي البوزيدي 1300

تطوان  L 98448 316633 1متصرف درجة  توفيق المصمودي  1301

تطوان  D251229    329287 عبد الرزاق واداف 3         محرر  درجة  1302

تطوان  A567859 734323 3    متصرف من الدرجة  خالد العبدوي 1303

تطوان  A561833 734346 2    متصرف من الدرجة  محمد لمريش 1304

تطوان  324242 A 734691 2محرر درجة  يوسف محجوبي 1305

تطوان  L 147884 785158 1متصرف درجة  محمد اليعقوبي 1306

تطوان  L124887   876224 2         محررة  درجة  اجباتن لطيفة 1307

تطوان  L110881 891016 2متصرف درجة  عمر الجعيدي  1308

تطوان  L 29988 894209 3محرر درجة  أحمد الشرقاوي الترماساتي 1309

تطوان  G 272748 1135115 3متصرفة درجة  فوزية عرور 1310

تطوان  GM25174 1135129 2متصرف درجة  عبد الحكيم قيقي 1311

تطوان  115118AB 1151118 3محرر د  رشيد الحراق 1312

تطوان  L 157859 1151154 3متصرفة درجة  سعبدة أديب 1313

تطوان  L 291805 1229689 3محرر درجة  لطيفة أديب 1314

تطوان  146084X 1252480 3متصرف درجة  نعمان المحجوبي 1315

تطوان  L 301455 1396191 3متصرفة درجة  سميرة ابن ادريس العلمي 1316
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تطوان  247332AB 1396494 جميلة الحراق متدربة3متصرفة د  1317

تمارة A 466344 66828 محررمن الدرجة الثانية منية الديوري 1318

تمارة AD39390 66879 متصرف من الدرجة الثالتة   عبد الجواد العمري 1319

تمارة 316326A 66987 متصرف من الدرجة الثا نية مريم ظا فر 1320

تمارة A567890 67009 محرر عزيز الطاهري 1321

تمارة  AD22817 67010 محمد الحجاجي  محرر من الدرجة الثالتة 1322

تمارة AD 32307 67600 2متصرف د  بوعزة لمراحي 1323

تمارة X97858 67632 متصرف من  الدرجة الثالتة زهرة ابو سعيد 1324

تمارة X 133 67791 3متصرفة د سميرة حواش 1325

تمارة A 458154 75654 3محرر د  عبد النبي عامر  1326

تمارة A 493259 76008 متصرف من  الدرجةالثالتة السعدية الخودالي 1327

تمارة AD 6729 80825 3تقنية د  فاطمة بلعدول 1328

تمارة AD 32045 80827 مساعدتقني من الدرجةالثانية   فاطمة بنبوية 1329

تمارة J.A 11813 85590 متصرف من الدرجة الثا نية المختار الفالكي 1330

تمارة A 465797 88561 3متصرف د  عمر برطال 1331

تمارة A 463335 96465 محررمن الدرجة الثالتة كريمة العايل 1332

تمارة AB71328 96469 متصرف من  الدرجةالثانية أيوب المنديلي 1333

تمارة A 358067 96473 متصرف من  الدرجة الثانية أحمد كداري 1334

تمارة TA 18990 98018 2متصرفة  د  لطيفة بنسيتل  1335

تمارة A 257910 98513 3متصرفة من الدرجة          رحمة الدحماني -  1336

تمارة X 122942 98586 3محرر من الدرجة          1337 نبيل لهموز 

تمارة A 251237 113209 مساعد تقني من الدرجةالرابعة قويدر الطاهري 1338

تمارة AD 14752 123249 4مساعدة تقنية د          فاطنة صدقي-  1339

تمارة AD 24153 125228 4مساعدة تقنية د          زهرة الهاني -  1340

تمارة A 473599 139610 متصرفة سعاد عامر   1341

تمارة A 51625 161525 مساعد تقني من الدرجةا لثالتة نصر هللا الهياللي 1342

تمارة A 163089 161619 محررمن الدرجة الثالتة توفيق بلخضير 1343

تمارة A 97920 161736 متصرف من الدرجة الثا لثة الصديق العلوي. م  1344

تمارة A207889 167133 متصرف من  الدرجة الثانية الطيب بلفقيه 1345

تمارة 158320 185880 2متصرف من الدرجة  ليلى المحمدي 1346

تمارة  E190382 189071 اعريسا ن نورالدين  محررمن الدرجةالثالتة 1347

تمارة A 32435 189074 متصرف من  الدرجةالثالتة عبد الرزاق بابا 1348

تمارة A 526456 192650 محررمن الدرجةالثالتة محمد القسطالي 1349

تمارة A 107496 196178 *********** لحسن شحطوط  1350

تمارة G 69261 198534 متصرف من  الدرجة الثالتة عبد المالك السهلي 1351

تمارة A 252839 198561 4تقني من الدرجة          العزيز الخرمودي.ع- 1352

تمارة A 79161 224136 عالل حافظ-  3متصرف من الدرجة          1353

تمارة W 93915 224538 3محرر د  عبد الرحيم بوكرا  1354

تمارة A 169031 224588 محررمن الدرجة الثالتة توفيق الشرقاوي 1355

تمارة A 133497 224738 متصرف من  الدرجةالثالتة إدريس الهواري 1356
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تمارة A 187754 230820 محررمن الدرجة الثانية لحسن امشيش الوزاني 1357

تمارة  A181764 253229 Admin 1er grade El ouahta Abdelaziz 1358

تمارة A 138609 262096 محررمن الدرجةالثالتة سعـيــد فنيش 1359

تمارة A 313066 266207 2محرر د  مصطفى البكوري 1360

تمارة A 83899 266210 أمال برحو متصرف من  الدرجة الثالتة   1361

تمارة A 193097 266211 محررمن الدرجة الثالتة سعيد أفريخ 1362

تمارة A 213694 266293 3محرر من الدرجة          احمد بن احساين         1363

تمارة A 90077 278819 متصرف من  الدرجةاالولى الحسين جنــاح 1364

تمارة Q 43866 279578 2محرر د  احمد الرزوقي 1365

تمارة X 18333 286291 1متصرف من الدرجة          عبد الرحمان الخالدي 1366

تمارة A 235251 308152 4مساعد تقني د          احمد رزوق -  1367

تمارة X 65170 308158 4مساعد تقني د          قاسم بنعويس         1368

تمارة X 7819 370349 مساعد تقني من الدرجةالثالتة التهامي طعمي 1369

تمارة I 93247 380922 3متصرفة من الدرجة          بشرى بن بركة         1370

تمارة A 565223 390492 4مساعد تقني د          عبد المغيث مجيمر 1371

تمارة A 302814 521381 4مساعد تقني د          ميمون غريبة-  1372

تمارة C 81305 634693 متصرف من الدرجة الثانية لحسن محفوضـي 1373

تمارة A 253379 653214 مساعد تقني من الدرجةالرابعة عبد الكبير بومليك 1374

تمارة A 131313 663312 1متصرف د  محمد اباه 1375

تمارة A 179648 666499 متصرف من الدرجة الثانية الحسن الياس 1376

تمارة A 291470 715306 متصرف من  الدرجةالثالتة خـالــد حسني 1377

تمارة A750211 715412 محرر من الدرجة الثانية هيبة مستظراف  1378

تمارة A 593634 726244 تقني من الدرجة الثالتة سعاد بوزيد 1379

تمارة A 488245 734348 متصرف من  الدرجة الثانية خالد شكري 1380

تمارة AD 26131 734351 متصرف من  الدرجة الثانية فاطنـة الزيـن 1381

تمارة AB 19160 734407 ********** ادريس المجهد 1382

تمارة AD 27950 734505 3متصرف من الدرجة          الحميد بوعيسي.ع-  1383

تمارة A 402314 734773 متصرف من  الدرجة الثانية أمين نوار 1384

تمارة A320716 760571 متصرف من الدرجة  األولى بدران سميرة 1385

تمارة IA10797 760576 1متصرف من الدرجة سامي السموني 1386

تمارة A 167518 760618 متصرف من  الدرجةاالولى توفيق الرغاي 1387

تمارة A547282 769258 متصرف من  الدرجة االولى الحسن المنور 1388

تمارة A 274701 773306 مساعد اداري من الدرجة الثانية ابراهيـم الحميري 1389

تمارة Q115917 773308 1متصرفة د  رحيمة األصل 1390

تمارة  F258257 774742 Souarji Elbachir 1391

تمارة G157096 774877 متصرف من  الدرجة االولى ادريس واجو 1392

تمارة A402270 777803 متصرف من الدرجة الثالثة عبد هللا الرادكي 1393

تمارة A5605558 785153 Administratuer 1 grade LARBI MAARAF 1394

تمارة 491577A 785365 متصرف من  الدرجة الثانية 1395 مليكة ياسين

تمارة A225402 831111 متصرف من  الدرجةاالولى خديجة الديني 1396
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تمارة X 90301 838730 متصرف من  الدرجةالثانية عبد السالم أشرقي 1397

تمارة T 60860 838771 2محررة د  دليلة زايدي 1398

تمارة A 597761 838803 متصرف من الدرجة الثا نية بشرى كيناني 1399

تمارة AD41446 838822 متصرف من  الدرجةالثانية بشرى موتو 1400

تمارة LA 27424 838883 ************ نذيرة 1401

تمارة AD 15231 839234 مساعد تقني من الدرجةالثالتة مصطفى لعريفة 1402

تمارة A 569689 839368 2محررة د  لطيفة مخلص  1403

تمارة A 266911 840159 3متصرفة من الدرجة          السعدية المطلوبي         1404

تمارة A 167762 858120 3محررة من الدرجة          حكيمة بوجطيطة         1405

تمارة A 288245 858133 3محررة من الدرجة          عائشة احالو -  1406

تمارة B 777280 869386 مساعد إداري من الدرجة الثالتة نعيمة كرواض 1407

تمارة B 446260 873274 محررمن الدرجة الثالتة بنيوسف نادية 1408

تمارة A 282961 873287 محررمن الدرجةالثالتة بشرى إلحاح 1409

تمارة A 302779 876229 3متصرفة د  ربيعة االسمي 1410

تمارة A 216288 876383 فتيحة ولد المعلمين-  2محررة من الدرجة          1411

تمارة E 170834 880422 2محررة د  سعاد شهيد  1412

تمارة BR 27635 880426 زهرة بارشي-  3محررة من الدرجة          1413

تمارة  A49130 880478 متصرف من  الدرجة االولى الشاوي امينة 1414

تمارة  I26530 886343 3متصرفة من الدرجة  جمالي نجاة 1415

تمارة AB150472 891017 مساعدتقني من الدرجةالرابعة سعيدة بنعثمان 1416

تمارة V 55202 891051 متصرف من  الدرجة االولى فــاطمة بحمد 1417

تمارة A 230777 893516 مساعد تقني  من الدرجة الرابعة بوشعيب الهاني 1418

تمارة A 21569 935563 راضية فردوسي -  2محررة من الدرجة          1419

تمارة A 21569 935563 راضية فردوسي 1420

تمارة B 305774 960930 *********** نعيمة صالح 1421

تمارة 165402A 960931 متصرف من الدرجة الثا لتة امينة السودا ني 1422

تمارة B 154269 960992 محررمن الدرجةالثالتة ربيعـة بوغـزا 1423

تمارة I 100846 965166 4مساعدة تقنية د          عائشة بوراس -  1424

تمارة A 257910 968513 رحمة الدحماني 1425

تمارة A 132855 976923 3محررة من الدرجة          رجاء الزجلي          1426

تمارة F 306080 1000064 متصرف من  الدرجةالثالتة بنيونس لحلو 1427

تمارة AD 23506 1000079 متصرف من الدرجة الثانية عبد اللطيف الفتوح 1428

تمارة A412821 1001077 متصرف من الدرجة الثالتة ليلى حران 1429

تمارة A 180382 1135074 مساعدتقني  من الدرجةالرابعة حسن الزهري 1430

تمارة BJ 100568 1135106 عبد هللا بوكراع متصرف من  الدرجةالثانية   1431

تمارة A 414357 1135142 متصرف من  الدرجة الثالتة سميرة العمري 1432

تمارة CB42054 1135144 3متصرفة الدرجة  فاطمة تاغدة 1433

تمارة PA 39551 1135147 عبد هللا وديعي متصرف من  الدرجة الثالتة 1434

تمارة A 463577 1135155 3متصرف د  امال الورداني 1435

تمارة A417597 1139135 3متصرف من الدرجة  محمد لحلو 1436
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تمارة 513401BE 1151112 متصرف من  الدرجة الثالتة جليلة الديوري 1437

تمارة ZG 10568 1151115 متصرف من  الدرجة الثالتة المنصورية بخوشة 1438

تمارة E465698 1229667 محرر من الدرجة الثا لثة خا لد السديني 1439

تمارة Z 165069 1232470 نور الدين مبروك-  2محرر من الدرجة          1440

تمارة A300709 1232493 مساعد اداري من الدرجة الثالتة سميرة بنمبارك 1441

تمارة AD 14752 1232495 مساعد تقني من الدرجةالرابعة فاطنـة صـدقـي 1442

تمارة A 233769 1252199 3تقني د  عبد المالك قباب 1443

تمارة AD 24153 1252228 زهرة الهاني مساعد تقني من الدرجةالرابعة 1444

تمارة A 267600 1252246 مساعدتقني من الدرجةالرابعة عبسي عبد اإلاله 1445

تمارة A 411847 1252248 1446 فاطمة الف 4مساعدة تقنية د         

تمارة A 727758 1252299 مساعد تقني من الدرجة الرابعة 1447 فطيمة عمراني

تمارة A 410929 1252309 مساعد تقني محمد الحبشي  1448

تمارة A 464587 1252412 متصرف من  الدرجة الثالتة نزهــة بنبوية 1449

تمارة 607808D 1252419 محرر من الدرجة الثا لتة ليلى بنيفو 1450

تمارة IB46969 1252426 محررمن الدرجة الثالتة صالح الدين طرفي 1451

تمارة  w 758981 1252441 مساعد تقني جميلة عليوة 1452

تمارة AB 91595 1252481 متصرف من  الدرجةالثالتة محمد طارق كديرة  1453

تمارة 331907A 1261001 متصرف من الدرجة الثالثة محمد عادل المجاطي 1454

تمارة A491798 1261006 محررمن الدرجة الرابعة أمينة حجاوي 1455

تمارة 631102A 1261132 محرر من الدرجة الرابعة مينة لحرش 1456

تمارة AB 117536 1396205 3متصرف د  مروان سيمو  1457

تمارة AD 44463 1396310 متصرف من الدرجة الثالتة هشام مخون 1458

تمارة 29726A 1396410 متصر ف من الدرجة الثا لثة  بنيوسف هند 1459

تمارة A703923 1396413 متصرف من الدرجة الثا لثة لطيفة المتوكل 1460

تمارة A 470177 6216621 3متصرف من الدرجة  طارق اسحابي 1461

تنغير P 65526 773283 1متصرف د  عبد الناصر توفيق  1462

تنغير U 85155 1252395 مساعد تقني  محمد خال 1463

تواركة A 241839 266212 محــرر من الدرجة الثانية صالح الدين األيوبــي 1464

تيزنيت  J129245 167168 1مساعد تقني ص ادريس الحمرى  1465

جرادة Q 149950 139833 محررة من الدرجة الرابعة حدو فاتحة 1466

جرادة FC 4873 1261037 محررة من الدرجة الرابعة حسن بوحطاط 1467

جرادة F 179833 1261070 محررة من الدرجة الرابعة يحيى بوركبة 1468

جرادة F 337396 1396107 محررة من الدرجة الرابعة جالل خمار 1469

جرادة  U97065  1261110 متصرف الدرجة الثالثة  زكرياء باحو  1470

جرسيف C 601216 1261046 مساعدة ثقنية فطيمة إجابة 1471

جرسيف D 345172 1396414 متصرفة من الدرجة الثالثة كلثوم بنيس 1472

جرسيف X 199116 1396474 متصرفة من الدرجة الثالثة إلهام مكيل 1473

جرسيف AB 704953 1396477 متصرفة من الدرجة الثالثة صفاء الشرقاوي 1474

جرسيف Z 337795 1396478 متصرفة من الدرجة الثالثة  ضحى فياللة 1475

جرسيف ZG 19316 1396533 متصرف من الدرجة الثالثة عمرو حطيطي 1476
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جرسيف IA 34776 1396540 متصرفة من الدرجة الثالثة حليمة آيت وحتاش 1477

خريبكة Ab 127570 66831 2محررة د  امينة كبوريم 1478

خريبكة IA 6133 74362 2متصرف د  بلكاسم اوبزو 1479

خريبكة AB73744 75673 متصرفة الشاوي القريشي سومية  1480

خريبكة Q 43866 117616 1متصرف د  المولودي البغزاوي 1481

خريبكة A 538018 189072 3محرر د  محمد زين الدين 1482

خريبكة Q 18495 224537 مربي رياضي المصطفى الزياني 1483

خريبكة X 38043 224579 3محرر د  ادريس السباعي 1484

خريبكة A 264633 253309 تقني ممتاز لحسن مكاوي 1485

خريبكة Q 42172 308409 1متصرف د  محمد سويطي 1486

خريبكة QA 15765 370346 مساعد تقني لبداوي الزايدي 1487

خريبكة Q 14688 634700 متصرف الدرجة الثالثة هاري احمد 1488

خريبكة Q 126145 715304 2متصرف د  االله بنشابة.ع 1489

خريبكة A 403459 769263 1متصرف د  خالد الفيضي 1490

خريبكة Be 744142 965296 2محرر د  احمد هاري 1491

خريبكة X 79939 1135159 2محررة د  فدوى بلكوح 1492

خريبكة  Q 187495 1151191 متصرف الدرجة الثالثة عبادي صالح 1493

خريبكة A 632606 1232480 تقني  المطلب لعزيزي.ع 1494

خريبكة Q 75545 1252405 مساعد إداري محمد هربان 1495

خريبكة A 790566 1261029 محرر من  الدرجة الرابعة خصيم ثورية 1496

خريبكة I 275156 1261114 3متصرف د  حسن تاج 1497

خريبكة 4 تقنية من الدرجة  سعاد الجراطي 1498

خنيفرة V83670 75999 مساعد إداري محمد قنجل 1499

خنيفرة I 18349 118027 I18394 حمد عريض 1500

خنيفرة V21544 167139 متصرف الحسين ودادس 1501

خنيفرة Q6507 171242 محرر محمد الشرقاوي 1502

خنيفرة V 2801 189082 3محررمن الدرجة موالي احمد أقصبي 1503

خنيفرة V32500 198575 محرر الحسين أمرباح 1504

خنيفرة V23518 224691 محرر حسن زاوي 1505

خنيفرة B 92499 266224 3محررمن الدرجة موالي احمد الخانوسي 1506

خنيفرة V43759 396316 3مساعد إداريد  مصطفى الخيار 1507

خنيفرة DA 2757 774717 1متصرف من الدرجة  سعيد شكري 1508

خنيفرة  V 115347 1261007 2متصرفة من الدرجة  خديجة شهيبة 1509

خنيفرة EE230633 1396420 متصرف مريم باحمو 1510

خنيفرة AB601207 1396532ADMINISTRATEUR 3eme grade Anass Argab 1511

خنيفرة A776639 1396543 متصرف زهير الوفاني 1512

زاكوزة P 29370 325874 متصرف من الدرجة الثالثة مطير السيد محمد 1513

سطات A 599.584 67487 مربي رئيس هشام كمال 1514

سطات W 107126 136748 ******** عبد القادر الزناسني 1515

سطات W43.160 136749 مساعد تقني بوجمعة حمدو 1516
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سطات W 37571 188901 3محررة الدرجة  المصطفى خريبشي 1517

سطات W37.571 188901 محرر الدرجة الثالثة المصطفي خريبشي 1518

سطات W 73590 192647 ******** خالي المصطفى 1519

سطات W 49637 224536 متصرف أحمد الوهبي 1520

سطات Q 608 279568 متصرف الدرجة االولى   رشيد دحان 1521

سطات W72.888 308326 متصرف الدرجة االولى   1522  عبد الغفور أالشاني

سطات W31.088 673117 متصرف متقاعد محمد بورني 1523

سطات W77715 876289 متصرفة خديجة خليفي 1524

سطات W15.954 960946 محررة الدرجة الثانية مليكة بصراوي 1525

سال AB45534 55805 2متصرف د الدرويش عبد الواحد 1526

سال 67197 3متصرف د ربييا مصطفى 1527

سال D351350 67630 3محررة د بوخيمة فاطمة الزهراء 1528

سال X71688 67633 3متصرف د العوني ادريس 1529

سال AB34206 71397 متصرف من الدرجة 

االولى
بوشعيب العرجاوي 1530

سال AB83172 74354 2متصرف د خربوش عثمان 1531

سال A359940 74356 2متصرف د بوكريسى عبد الرزاق 1532

سال AD30864 75656 3متصرفة د  فاطمة المزابي 1533

سال AB61981 81801 مساعد تقني الموكاري أحمد 1534

سال AB48801 88594 2متصرفة د الرجح نزهة 1535

سال Z86358 96402 3متصرف د  الجفال الجياللي 1536

سال AB154939 96408 3متصرف د بلير عبد الصمد 1537

سال AB38606 98064 متصرفة من الدرجة الثانية نوال بنيوسف 1538

سال A508387 117629 3متصرف د المدكوري عبدهللا 1539

سال A181719 192649 3متصرف د البليدي عبدالباقي 1540

سال 198510 3متصرف د المفضلي محمد 1541

سال  A 556596 224707 محرر من الدرجة الثالثة لحسن بيشة 1542

سال A288221 262098 3متصرف د بيور عبد اللطيف 1543

سال A239928 264434 عبد العزيز الجراري 1544

سال A131264 264436 3محرر د بومعني مصطفى 1545

سال A513283 266208 أنس العلمي 1546

سال A194064 271064 جالل البرصمي 1547

سال A 507698 271091 متصرف من الدرجة الثانية عز العرب الصالي 1548

سال AB65059 329293 3متصرف د  بحبوحي عبد االله 1549

سال A570068 330002 استاد التعليم العالي مساعد اسعاد مستقيم 1550

سال A100570 330135 3متصرف من الدرجة  العلوي موالي الحسن 1551

سال A358425 371253 مصطفى نديه 1552

سال  A  83971 372111 محرر من الدرجة الثالثة نفيسة بورة 1553

سال A145642 381204 1متصرف د تنوتي عبداللطيف 1554

سال C 80559 647868 2تقني الدرجة محمد حاتمي 1555

سال A511855 666341 2متصرف د بناني اسميرس فريد 1556
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سال  A 261861 730431 عبد الرحمان إسماعيلي 1متصرف من الدرجة 1557

سال D 304409 734325 متصرفة من الدرجة الثانية عتيقة البوعناني 1558

سال A 542467 734326 2محرر درجة  عائشة العلمي 1559

سال  D 404730 734404 محررة رشيدة بدهدا 1560

سال AB32231 734590 2متصرف د بن خليفة عبدهللا 1561

سال AB60654 734692 السعدية العلوي 1562

سال AB42397 734754 3متصرفة د  نوال الكتاني 1563

سال LB2509 734769 1متصرف د التكتومي محمد جعفر 1564

سال AB66053 746020 1متصرف د الموحيد خالد 1565

سال AB15863 759994 موالي عمر العمراني 1566

سال X102070 773079 1متصرف من الدرجة  لحسن الشعري 1567

سال G 223957 838724 متصرفة من الدرجة الثالثة  لطيفة ميكة  1568

سال A277811 838734 2متصرف د مرابط عبد الحنين 1569

سال AB130962 838746 نبيلة الشويخ 1570

سال AB123308 839374 موالي ياسين العمراني 1571

سال AB70619 839376 3مساعد اداري د الكثيري عبد هللا 1572

سال A458040 839750 2متصرف د سراج محمد فؤاد 1573

سال A650950 839778 3متصرفة د  بلعباس احسان 1574

سال A 512697 856388 محرر من الدرجة الثالثة المسبل آمال 1575

سال A169214 858104 3متصرفة د  الكريني امينة 1576

سال A194505 873238 3متصرف من الدرجة  سعيدة التازي 1577

سال A579531 876290 3متصرف من الدرجة  سعاد الشرقاوي 1578

سال A 544401 876390 محررة من الدرجة الثالثة بلفقيه فاطمة 1579

سال A271505 879497 3متصرف د  لزارو محمد 1580

سال JF 3522 880177 4محرر من الدرجة  خديجة الغزواني 1581

سال JF 3522 880177 4محرر من الدرجة  خديجة الغزواني 1582

سال A186076 886520 جبير ثوريا 1583

سال A243187 888517 الغياط  ادريسية 1584

سال L28974 891048 نعيمة بلهاشمي 1585

سال A 23467 893941 متصرف من الدرجة األولى نباتة المحجوب 1586

سال A517423 893965 3محرر د  السدراتي عبد الكريم 1587

سال J 23966 935297 خديجة اخوتي 3متصرفة من الدرجة 1588

سال A 41237 935643 ريان كنزة 3متصرف من الدرجة 1589

سال A 510302 936534 محرر من الدرجة الثانية هنية بن سعيد 1590

سال  X 40890 936537 حياة الحالق 3متصرفة من الدرجة 1591

سال A15873 977056 مليكة البلغيتي 1592

سال A511767 979450 1متصرف من الدرجة  حفيظة مزرعات 1593

سال A501706 979457 3محررة د بقاس فاطمة 1594

سال A587279 1000507 3متصرف من الدرجة  نورة اكريص 1595

سال AB96430 1001069 3متصرفة د  فاهد نادية 1596
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سال A586363 1053966 مرشد بعقدة الهداوي محمد منصف 1597

سال AB132891 1129652 3متصرف د  الناهي عبدالرحمان 1598

سال AB92404 1151083 3متصرف د  فؤاد الفرخ 1599

سال JB148654 1229674 3محرر د الدالحي عزيز 1600

سال AB 158173 1232433 2متصرف د احيزون سعاد 1601

سال G302156 1232483 صديقي عزالدين بعقدة4مخرر د 1602

سال A 457690 1252183 مساعدة تقنية من الدرجة الرابعة كومة حفيظة  1603

سال AB 25838 1252240 عون تنفيد ممتاز الباتول حجي 1604

سال X 153883 1252268 متصرفة من الدرجة الثالثة نادية هزات 1605

سال  A 83573 1252341 مساعد تقني ربيعة بونوا 1606

سال AB87425 1252342 مساعد تقني عابد بوعزة 1607

سال AB 151192 1252369 3تقنية الدرجة  رشيدة بكري 1608

سال AB 169286 1252392 مساعدة تقنية من الدرجة الرابعة عواطف المزيبري 1609

سال D330763 1252414 مينة جناح 1610

سال A462018 1252418 3متصرف د  الربيعي يوسف 1611

سال AB92055 1260994 أسماء الصقلي 1612

سال  AB 131696 1261013 4محرر من الدرجة  دنيا الخمسي 1613

سال LB42116 1261016 3محررة الدرجة  عائشة ناصيري 1614

سال AB89834 1261025 3متصرف من الدرجة  وهيبة المغراوي 1615

سال AB158417 1261056 3متصرف من الدرجة  منى العرعور 1616

سال AB134262 1261136 4محرر د رضواني نورالدين 1617

سال AB126369 1396196 2متصرف د بلمهدي عبداللطيف 1618

سال AB144506 1396217 عائشة  شقرون 1619

سال  XA 80559 1396229 المقروط ليلى 3متصرفة من الدرجة 1620

سال A 656429 1396346 3متصرف د بورحيم بشرى 1621

سال AB164357 1396536 3متصرف من الدرجة  رجاء بحبوحي 1622

سيدي إفني R136592 3متصرف الدرجة    1396566   ELLABIB ABDELHAK 1623

سيدي البرنوصي A 597338 96467 متصرف من الدرجة الثانية  خالد التوير 1624

سيدي البرنوصي B 118604 618114 متصرف من الدرجة الثانية  حسن مفخاري 1625

سيدي البرنوصي B 683455 773003 متصرف ممتاز من الدرجة األولى مصطفى أمزال 1626

سيدي البرنوصي BJ55961 773039 متصرف ممتاز  شبيب عبد هللا 1627

سيدي البرنوصي Q 21821 934270 تقني من الدرجة الرابعة عائشة الجرف 1628

سيدي البرنوصي B 304627 936485 محرر من الدرجة الثالثة حليمة الهديبي 1629

سيدي البرنوصي A 90990 977055 محرر من الدرجة الثالثة الجبوجي فاطمة 1630

سيدي البرنوصي A 90988 977088 متصرف من الدرجة الثالثة أمينة الناجي 1631

سيدي البرنوصي BJ77809 1135108 متصرف من الدرجة الثانية محمد موالي 1632

سيدي البرنوصي BJ 78048 1232510 مساعد تقني من الدرجة الرابعة الورد محمد 1633

سيدي البرنوصي FL 324 1252458 مساعد تقني من الدرجة الرابعة جمال أمزيان 1634

سيدي البرنوصي WA 46981 1261067 محرر من الدرجة الرابعة حسناء بن السباعية 1635

سيدي البرنوصي AB158153 1396213 متصرف من الدرجة الثالثة محمد البنضاضي 1636
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سيدي بنور A 523295 198560 محرر احمد خليل 1637

سيدي بنور M 2789 224542 محرر الدرجة الثالثة جناح  ادريس 1638

سيدي بنور M 107485 782872 متصرف من الدرجة االولى مصطفى أبو المناديل 1639

سيدي بنور E 148190 893979 1متصرف درجة  الراشدي العلوي الحسن 1640

سيدي سليمان G 4116 118026 محرر من الدرجة الثالثة محمد الغماري 1641

سيدي سليمان G 434406 188954 أحمد الطويل 1642

سيدي سليمان G 434406 188954 3محرر من د  احمد الفاصوخي 1643

سيدي سليمان G 90254 329999 متصرف من الدرجة األولى محمد منصوري 1644

سيدي سليمان G 54952 344984 متصرفة من الدرجة األولى آمينة حميمنات 1645

سيدي سليمان GA 30275 734419 3محرر من د  عبد العالي نصر هللا 1646

سيدي سليمان GA 18342 1261026 محرر من الدرجة الثالثة عبد القادر حميمنات 1647

سيدي سليمان AB 194614 1396129 محررة من الدرجة الرابعة الطويل حنان 1648

سيدي سليمان AB 242031 1396436 متصرفة من الدرجة الثالثة سمية زاكي 1649

سيدي قاسم GK 16097 67490 متصرف من الدرجة األولى سعاد بنعاشور 1650

سيدي قاسم GK 135 67793 محرر من الدرجة الثانية سعاد الخنوسي 1651

سيدي قاسم GN27019 98161 محرر من الدرجة الثانية عزيز بنطهر 1652

سيدي قاسم C25984 188959 محرر من الدرجة االثالثة خالد سنو 1653

سيدي قاسم G 152106 224580 محرر من الدرجة الثانية بوسن عبد الحق 1654

سيدي قاسم A 302086 261439 محرر من الدرجة الثانية  بودرهم عبد هللا 1655

سيدي قاسم G 203465 711588 متصرف من الدرجة األولى زاهرة بوعسل 1656

سيدي قاسم GK16392 746031 متصرفة من الدرجة الثانية فوزية الزاهر 1657

سيدي قاسم L223246 777836 محرر تفني من الدرجة الثانية سورية الزهراوي 1658

سيدي قاسم T 69567 785143 متصرف من الدرجة األولى بحباح مصطفى 1659

سيدي قاسم GK9568 836010 تقني من الدرجة الثانية سمير زراري 1660

سيدي قاسم G50951 858109 محررة من الدرجة الثانية البوجمعاوي نزهة 1661

سيدي قاسم G 150711 984138 تقنية من الدرجة الرابعة حبيبة بنزينة 1662

سيدي قاسم G69456 1252209 مساعد تقني مليكة حناشي 1663

سيدي قاسم AB179218 1396152 محرر من الدرجة  الرابعة شهراوي نوال 1664

شتوكة ايت باها EE256827 3متصرفة من الدرجة مصطفى جلوالت 1665

شفشاون 266138 متصرف من الدرجة الثانية مصطفى العمراني اإلدريسي 1666

شفشاون ج ك421 715103 01متصرف الدرجة  علي زراري  1667

شفشاون K 218386 1261003 4محرر من د  عبد العزيز فخار 1668

شفشاون 1396214 متصرفة من الدرجة التالتة وداد عبيد 1669

شفشاون C680907 1396225 متصرف من الدرجة التالتة يوسف اونزار 1670

شفشاون 1396442 متصرفة من الدرجة التالتة سناء اليماني 1671

شفشاون A726660 1396493 متصرفة من الدرجة التالتة سناء بسي 1672

شفشاون GM075930 1396542 متصرفة من الدرجة التالتة هند عبيد  1673

شيشاوة E 177686 734651 متصرف من الدرجة الثانية عبد العزيز باعزيز 1674

شيشاوة A 455736 785163 مربية رئيسة خديجة أصمعي 1675

شيشاوة N 3042 934093 عون عمومي زينب بخوش 1676
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شيشاوة E 10521 937289 عون عمومي السعدية الدعيكري 1677

شيشاوة E148796 1151153 مربية رئيسة صباح القباج 1678

شيشاوة E 622078 1396374 محمد الدريويش متصرف من الدرجة الثالثة 1679

صفرو C154899 279550 1متصرف الدرجة عبد المالك العدلوني 1680

صفرو C101051 638182 2محرر الدرجة  لحسين لمريني 1681

صفرو C131039 656211 مساعد تقني رضوان امعاش 1682

صفرو C165376 715561 1متصرف الدرجة نور الدين لمزابي 1683

صفرو J15970 773013 1متصرف الدرجة  محمد تاغدة 1684

صفرو C164806 773304 1متصرف الدرجة جواد كمال 1685

صفرو CB44828 838815 4تقني الدرجة  شكري بريطل 1686

صفرو AB 102864 1252180 3تقنية الدرجة  نجاة القاطي 1687

صفرو E496382 1260998 متصرفة الدرجة الثالثة نجوى القباج 1688

صفرو D341380 1261008 3متصرفة الدرجة ابتسام الغازي 1689

صفرو C600247 1261020 3متصرف الدرجة  عدي محمد 1690

صفرو CB48048 1396293 3متصرفة الدرجة فتيحة العسري  1691

صفرو C406241 1396411 3متصرفة الدرجة  سميرة بندريس عمراني 1692

طاطا  JE 201524 286422 محرر من الدرجة الثالثة عمر الصابير  1693

طاطا  B 757899 300183 محرر من الدرجة الثالثة سيدي علي بوذهبين 1694

طاطا  J 126319 308238 محرر من الدرجة الثالثة محمد حقي 1695

طاطا  JE 2189 977086 مساعدة إدارية من الدرجة الثالثة جميلة معيريق 1696

طاطا  Q143686 1151182 محرر من الدرجة الثانية محمد لغضف 1697

طاطا  I 234911 1229597 3تقني من  الدرجة  عبد العزيز بانيض 1698

طاطا  JA35400 1229604 متصرف من الدرجة الثالثة  علي واكجا 1699

طاطا AB232998 متصرف من الدرجة الثالثة متدرب جالل الزبيرات 1700

طاطا متصرفة من الدرجة الثالثة متدربة حنان    كيناني 1701

طاطا A633255 متصرفة من الدرجة الثالثة متدربة حنان الرحالي 1702

طانطان J 71523 231249 محرر من الدرجة الثالثة ابا حازم التاقي 1703

طانطان j151713 308236 متصرف من الدرجة الثالثة محمد بلوك 1704

طانطان j154711 308237 2 متصرف من الدرجة البيوضي  عبد هللا 1705

طانطان I 152771 329152 متصرف من الدرجة الثالثة محمد جرو 1706

طرفاية E799942 1396435 متصرف من الدرجة الثالثة محمد بدزي 1707

طنجة A460859 67224 مصطفى الكاسي 1708

طنجة KA11332 98073 ADMINISTRATEUR 2eme grade Taoufik Louzari 1709

طنجة A780578 123436 متصرف من  الدرجة الثانية حمو أمران 1710

طنجة K152704 369384 ADMINISTRATEUR 1 er grade Ben brahim Khalili Abdelaziz 1711

طنجة Q 70504 388332 1متصرف الدرجة  سعيد سود 1712

طنجة L 45451 394187 1متصرف الدرجة  سالم علوش 1713

طنجة A508417 608006ADMINISTRATEUR 3eme gradeMohamed  Ben Zabir 1714

طنجة K115422 769270 ADMINISTRATEUR 1 er grade Hassan Hajoub 1715

طنجة K 152704 769384 1متصرف الدرجة  بن ابراهيم الخليلي عبد العزيز 1716
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طنجة L221275 782956 Technicien 2 eme grade Mohamed Khalid 1717

طنجة G150663 891065ADMINISTRATEUR 1 ER GRADE Jaouad Nhairi 1718

طنجة B566528 896771 Rédacteur 3 eme grade ABDELLAH SALHI 1719

طنجة K 209751 1135132 2متصرف درجة  محمد شكير الحنكوري 1720

طنجة A 464857 1232435 2متصرف درجة  إحسان الغازي 1721

طنجة JB 59760 1251024 بويا الحاج سعاد 3متصرفة من الدرجة 1722

طنجة TS 800507 1396428 Administrateur 3éme Grade ABOUKRIM Ahmed 1723

طنجة C 955130 1396534 متصرفة من الدرجة الثالثة قصيوار عواطف 1724

عين السبع الحي المحمدي 100073 متصرفة مساعدة عمارت سالم مليكة  1725

عين السبع الحي المحمدي 161634 مربي رئيس رشدي علي 1726

عين السبع الحي المحمدي Q4776 161761 ياسين الحسن  متصرف الدرجة الثالثة 1727

عين السبع الحي المحمدي 167226 مربي رئيس مزمر مصطفى 1728

عين السبع الحي المحمدي 198672 مفتش حسن منتصر اإلدريسي 1729

عين السبع الحي المحمدي B559913 230819 مفتش قسمي  زحافي محمد 1730

عين السبع الحي المحمدي B 438 286 264486 متصرف من الدرجة الثالثة محمد اغالل 1731

عين السبع الحي المحمدي 286329 متصرف ممنتاز كاعد جمال 1732

عين السبع الحي المحمدي 286407 مفتش حسان بدور 1733

عين السبع الحي المحمدي 308295 مساعد تقني يوسف مكتوم 1734

عين السبع الحي المحمدي 308306 تقني عافري رضوان 1735

عين السبع الحي المحمدي 329953 مساعد تقني مشنون عبد الغني 1736

عين السبع الحي المحمدي 330040 مساعدة تقنية المرضي ربيعة  1737

عين السبع الحي المحمدي 330128 كاتبة العتباوي أمينة  1738

عين السبع الحي المحمدي B629950 388326 عبد الرزاق حجوي 1739

عين السبع الحي المحمدي 397160 تقني عبد العزيز حشادي 1740

عين السبع الحي المحمدي B362826 661161 بوشعيب صداق  متصرف الدرجة الثالثة 1741

عين السبع الحي المحمدي 666228 مفتش بلقاضي عبد الكريم 1742

عين السبع الحي المحمدي B417612 683613 محمد الشعبي  متصرف الدرجة الثالثة 1743

عين السبع الحي المحمدي BE 455 499 726085 متصرف من الدرجة األولى عبد الجليل لكنيتي 1744

عين السبع الحي المحمدي 773282 مفتش قسمي  صابير بوشعيب 1745

عين السبع الحي المحمدي 773285 مفتشة قسمية  الموذن فتيحة 1746

عين السبع الحي المحمدي F 224 082 839779 متصرفة من الدرجة الثالثة لطيفة لحسن 1747

عين السبع الحي المحمدي 856390 مفتشة سعاد محمودي 1748

عين السبع الحي المحمدي 856399 كاتبة ممتازة رشيد خديجة 1749

عين السبع الحي المحمدي G19967 858196 نجاة كحيلو  مربية رئيسة 1750

عين السبع الحي المحمدي 881529 مفتشة خمار مليكة  1751

عين السبع الحي المحمدي 891019 مساعد تقني خربوش عبد اللطيف  1752

عين السبع الحي المحمدي 891060 مفتش قسمي رئيس  عبة يوسف 1753

عين السبع الحي المحمدي B 764 196 937030 محررة من الدرجة الثالثة الزهرة طاهر 1754

عين السبع الحي المحمدي W 26317 937284 محررة من الدرجة الرابعة نعيمة الخال 1755

عين السبع الحي المحمدي 965107 تقنية عاطيفي نجات 1756
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عين السبع الحي المحمدي 979401 مربية رئيسة ناسيم حليمة 1757

عين السبع الحي المحمدي 1151080 متصرفة مساعدة العرفي نور الهدى 1758

عين السبع الحي المحمدي 1252410 متصرف الدرجة الثالثة مراد العزاوي 1759

عين السبع الحي المحمدي 1252440 مساعدة تقنية فريجي السعدية 1760

عين السبع الحي المحمدي 1252444 4مساعدة الدرجة  لطيفة وهيب 1761

عين السبع الحي المحمدي 1261117 مفتش السعداني ياسر  1762

عين السبع الحي المحمدي 1396184 مفتشة كويرة فاطمة 1763

عين السبع الحي المحمدي 1396265 مفتشة متدربة لخويدا سعاد 1764

عين السبع الحي المحمدي 1396318 مفتش متدرب المنفلوطي هشام 1765

عين السبع الحي المحمدي 1396330 مفتشة متدربة 1766 بربيش كوثر

الحسني الحي الشق عين 388293 جمال الناصري 1767

عين الشق الحي الحسني 716228 متصرف من الدرجة الثالثة حياة الطاف 1768

فاس CB55631 55631 3متصرف د  ادريس الوافي 1769

فاس GK0014063 66801 2متصرف د  بوجمعة كراضي 1770

فاس 188946C 66894 1تقني د  عبد الفتاح الزركلي 1771

فاس 270236  I 67041 3متصرف د  عبد السالم كندي 1772

فاس V53270 80098 4محررة د  راضية البطاحي 1773

فاس 377883 C 99855 3متصرف د  مصطفى داغري 1774

فاس 59758  Z 136849 مساعد تقني حموش الهواري 1775

فاس 63389 C 151706 1متصرف د  عبد السالم الزكراوي 1776

فاس C053149 161758 2محرر د  نور الدين بالقالح 1777

فاس C35706 167162 3متصرف د  مصطفى أرسالن 1778

فاس A124758 189061 مربي رئيس ادريس بلغزال 1779

فاس C 137445 224601 مربي رئيس أحمد ودغيري 1780

فاس C143274 224789 مربي رئيس محمد مستريح 1781

فاس C161948 266222 3متصرف د  محمد بنموسى 1782

فاس C41976 308244 3متصرف د  سعيد بن هاني بنحمود 1783

فاس C125171 322168 3متصرف الدرجة عرفة بن مزيان 1784

فاس 170029 G 329255 3متصرف د  حميد قبيبي 1785

فاس C308824 329300 3متصرف د  عبد الواحد المربوح 1786

فاس 139426C 330358 1متصرف د  محمد بادسي 1787

فاس 2809َ DA 381239 1متصرف د  محمد العزوزي 1788

فاس SH6846 638453 علي اجبلي 2متصرف د  1789

فاس 88368 C 666207 2محرر د  ادريس بلمسكين 1790

فاس 43406 B 678769 1متصرف د  صابر عبد الرحمن 1791

فاس C332802 713808 2محررة د  زكية بوطيب 1792

فاس 192212 F 716007 1متصرف د  محمد بوخرصة 1793

فاس 182189C 734421 2محررة د  اسية بنشقرون 1794

فاس 150281 G 734753 2متصرف د  بوبكر بنحيمود 1795

فاس 95240 C 858149 2محررة د  مينة السماللي 1796
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فاس 144085 C 867281 محررة الدرجة الثانية لطيفة بعلو 1797

فاس 356922C 878541 محررة الدرجة الثانية سلوى العلوي 1798

فاس R74751 891018 عون عمومي امحمد الزهراوي 1799

فاس 95483 C 894212 2متصرف د  عبد الرحيم جيالني 1800

فاس 31035 Z 934054 3متصرفة د  فاطمة التوزاني 1801

فاس C66298 936462 3متصرفة د  سكينة الحمامصي 1802

فاس 21787 D 960952 2محررة د  أمال بلمليح 1803

فاس C66576 979350 2محررة د  مليكة واعراب 1804

فاس UA1790 1135087 3متصرف د   عثمان خيي 1805

فاس C451524 1135091 مربية رئيسة فتيحة عروسي 1806

فاس C291150 1151128 4محررة د  احمد عادل زريوح 1807

فاس C466182 1151136 3محرر من الدرجة  سعاد الهندي 1808

فاس A632465 1229650 3متصرف د  عايدة الصيباري 1809

فاس 341312 D 1229677 3متصرف د  محمد كريم اطريشل 1810

فاس G301031 1260989 3محررة د  سهام الحمدي 1811

فاس C 523788 1396292 متصرفة من الدرجة الثالثة أمل بونو 1812

فاس 973877  C 1396393 2متصرف الدرجة  معاد عيناني 1813

فاس 95034 CD 1396400 1مهندسة الدولة د بشرى اطريشا 1814

فاس C235631  1151212 2متصرف د   محمد وهاب 1815

فاس 235631C 1151212 2متصرف د  محمد وهابي 1816

فاس 1790UA 11135087 3متصرف د  عثمان خيي 1817

فكيك بوعرفة F 140844 196177 3متصرف د  معمر هايف 1818

فكيك بوعرفة A670639 1261012 4محررة د  غربال خديجة 1819

فكيك بوعرفة A 777333 1396505 3متصرف د  نورة مرغيش 1820

قلعة السراغنة y 53564 66988 1متصرف الدرجة  محمد الصديقي 1821

قلعة السراغنة X 110035 67016 متصرفة من الدرجة الثالثة  أوعسو خديجة 1822

قلعة السراغنة E 125824 117957 تقني من الدرجة األولى عبد المالك اليوبي اإلدريسي 1823

قلعة السراغنة 11749 y 224689 2محرر درجة   أحماني حسن 1824

قلعة السراغنة HA 19585 734640 متصرف من الدرجة الثانية هشام الديوري 1825

قلعة السراغنة bh 302681 734700 المصطفى الهيبة 1826

قلعة السراغنة A 456079 734800 متصرفة من الدرجة الثانية حياة التدميري 1827

قلعة السراغنة Y57695 1151117 محرر الدرجة الثالثة أحمد احمادات 1828

قلعة السراغنة cc4206 1252251 تقني الدرجة الرابعة محمد الدخلي 1829

قلعة السراغنة Y 40346 1261094 تقني من الدرجة الرابعة رحال الوسكيني 1830

قلعة السراغنة C 433069 1261115 متصرفة من الدرجة الثانية كريمة الوازني الطيبي 1831

قلعة السراغنة AB 837883 1396261 متصرف من الدرجة الثالثة ادريس بنزايرة 1832

كلميم J 94100 286371 محرر من الدرجة الثالثة حسن موالك 1833

كلميم JA 11154 329299 محرر من الدرجة الثانية ليدوسي عبد هللا 1834

كلميم J 141614 329987 محرر من الدرجة الثالثة الخضير أوتوف 1835

كلميم J 132560 399752 محرر من الدرجة الرابعة الحسين بوشان 1836
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كلميم JA 38017 789296 مساعد تقني من الدرجة الثانية مبارك منصور 1837

كلميم J 73324 881991 محرر من الدرجة الثالثة فاطمة عز الدين 1838

كلميم J 129746 894206 محرر من الدرجة الثالثة الشيع النيصي 1839

كلميم J 29047 965103 تقني من الدرجة الرابعة حبيبة السعودي 1840

كلميم VA 32769 1151098 محرر من الدرجة الثانية عزيز حتاني 1841

كلميم JA 32792 1151179 تقني من الدرجة الثالثة محمد بوشان 1842

كلميم JA 15675 1229595 تقني من الدرجة الثالثة محمد طوير 1843

كلميم J 22485 1229614 متصرف من الدرجة الثالثة توفيق أحربيل 1844

كلميم J 145844 1232517 مساعد تقني من الدرجة الرابعة ابراهيم قجا 1845

كلميم JA 33247 1261052 مساعد تقني من الدرجة الرابعة ابراهيم المخير 1846

كلميم G 239196 1261119 متصرف من الدرجة الثالثة ياسين بروان 1847

كلميم A758696 1396185 3متصرفة د  امينة وهبي 1848

كلميم EE 13648 1396375 متصرف من الدرجة الثالثة  أشرف الزاوي 1849

كلميم T 155343 1396492 متصرف من الدرجة الثالثة لبداوي نوال 1850

كلميم U 118933 1396503 متصرف من الدرجة الثالثة حكيمة حميدي  1851

كلميم AD 70127 1396516 متصرف من الدرجة الثالثة نوال األكرامي 1852

كلميم A 638622 1396526 متصرف من الدرجة الثالثة سعيد البصري 1853

كلميم AD 67577 1396527 متصرف من الدرجة الثالثة محمد العلج  1854

كلميم JC 236815 1396530 متصرف من الدرجة الثالثة معاد جرار  1855

كلميم A 786507 1396544 متصرف من الدرجة الثالثة ميلود الحمداوي 1856

مجمع م رشيد بوزنيقة T34974 214729 2مساعد تقني من الدرجة  بوشعيب بلمقدم 1857

مجمع م رشيد بوزنيقة A167853 224604 Administrateur 2eme Grade Bourehim Bouchaib 1858

مجمع م رشيد بوزنيقة A186935 262122 3متصرف من الدرجة  مصطفى بوعمامة 1859

مجمع م رشيد بوزنيقة A254615 325910 1متصرف من الدرجة  إسماعيل لوباريس 1860

مجمع م رشيد بوزنيقة G120447 329994 1مساعد تقني من الدرجة حمادي عبد السالم 1861

مجمع م رشيد بوزنيقة F196891 702329 مهندس نور الدين شهيد 1862

مجمع م رشيد بوزنيقة A46626 876378 2متصرف من الدرجة  رشيد بحبوحي 1863

مجمع م رشيد بوزنيقة TA13131 893952 مساعد تقني محمد كوندي 1864

مجمع م رشيد بوزنيقة JA40453 1054214 2مساعد تقني من الدرجة  حدو أمزان 1865

مجمع م رشيد بوزنيقة AD9239 1252373 2مساعد تقني من الدرجة  رضمي سعيد 1866

مديونة BE 480700 74359 متصرف من الدرجة الثانية أحمد ماغوسي 1867

مديونة P 54171 224479 محرر من الدرجة الثالثة حسن بلهن 1868

مديونة D 21152 286365 متصرف من الدرجة األولى علي عكيف 1869

مديونة B 121990 607921 متصرف من الدرجة الثالثة منتاك محمد 1870

مديونة BJ 30910 734598 متصرف من الدرجة األولى عبد المجيد العنيكري 1871

مديونة B 391741 1135088 محرر من الدرجة الثانية بومزار عبد الفتاح 1872

مديونة AB 155621 1229664 متصرف من الدرجة الثالثة عبد الرحيم الكحلي 1873

مديونة GM 17270 1252408 متصرف من الدرجة الثالثة سمير المنبه 1874

مديونة AB140857 1260997 متصرف الدرجة الثالثة رشيد الحيطي 1875

مديونة BJ 213725 1396262 متصرفة من الدرجة الثالثة مها كنيكسي 1876
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مديونة F 733483 1396412 متصرفة من الدرجة الثالثة كوثر مجعيط  1877

مراكـــش E 229753 66825 متصرفة من الدرجة الثالثة بشرى البستاني 1878

مراكـــش E269938 67188 2متصرف الدرجة  رشيد أيت ابريك 1879

مراكـــش E 294 067 67629 2متصرف الدرجة  عبد الكريم طوالب 1880

مراكـــش I 74803 94434 محررة الدرجة الثانية ليلى معتمد 1881

مراكـــش A463586 98163 عــامر يـوسف 1882

مراكـــش E 342223 118003 1محرر من الدرجة  المحجوب لشهب 1883

مراكـــش E112815 161585 القدابي حســن 1884

مراكـــش E61231 170417 1متصرف الدرجة  محمد المرنيسي 1885

مراكـــش A309213 266213 كرزاب إبراهيم 1886

مراكـــش E189623 308085 منــزوح رحـال 1887

مراكـــش AB29403 308281 4تقني د ابراهيم الوجري 1888

مراكـــش E179216 656062 بــوبكــر سليمــان بن 1889

مراكـــش E 173 505 708498 1متصرف الدرجة  عبد الواحد بلمو 1890

مراكـــش AB 63 352 708500 3متصرف الدرجة  عبد القادر رضواني 1891

مراكـــش E 260 270 726050 1متصرف الدرجة  مصطفى بني 1892

مراكـــش E372717 730488 3مساعد اداري الدرجة  موعاد العاملي 1893

مراكـــش Q 103549 734005 متصرف من الدرجة الثانية موالي عبد الحفيظ رجيلة 1894

مراكـــش B 241 782 734559 2متصرف الدرجة  موالي المهدي العطري 1895

مراكـــش E 364 457 734774 1متصرف الدرجة  يونس القبي 1896

مراكـــش E26698 782376 المــازوني عمــر 1897

مراكـــش E378365 838601 3متصرف الدرجة  أحمد قاسمي 1898

مراكـــش E 312074 839249 مساعدة تقنية من الدرجة الثالثة زهيرة الخردالي 1899

مراكـــش A 229753 867412 محررة من الدرجة الثالثة خديجة نعوم 1900

مراكـــش E172850 884526 الصاحيني محمد 1901

مراكـــش I 141995 891061 متصرف من الدرجة األولى سعيد الزوين 1902

مراكـــش E291353 1252250 المعطــي يوسف موالي 1903

مراكـــش HA 42 006 1252431 3محررة  الدرجة  أمينة عريش 1904

مراكـــش A 332 486 1260986 4محرر الدرجة  جمال شعباني 1905

مراكـــش C 507 043 1396140 3متصرف الدرجة  جهاد الجملي 1906

مراكـــش E 377 829 1396174 3متصرف الدرجة  عبد الناصر جالل منصور 1907

مراكـــش X172166 1396263 3متصرف الدرجة  يزة العمري 1908

مراكـــش  EE136136 1396397 متصرف من الدرجة الثانية  ياسين جواد  1909

مراكـــش FH13728 1396426 3متصرف من الدرجة  سميرة انعيمي 1910

مراكـــش C522694 1396559 3متصرفة الدرجة  سميرة سايسي 1911

مراكـــش P247119 3متصرفة من الدرجة نوال اوتكرار 1912

مراكـــش A 673300 هدى بومعني 1913

مراكـــش A437497 يونس أهورن 1914

مكناس D 376522 67520 2متصرفة د  رشيدة باسو 1915

مكناس D 377904 67623 2محرر د  هشهوم هند  1916
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مكناس D182409 75641 مساعد إداري أمينة تاجدين 1917

مكناس X111848 75794 مساعد إداري نادية تيشوت 1918

مكناس D 173862 80279 2متصرف د  عبد لعزيزالصويني  1919

مكناس DA 2418 114738 1متصرف د  مليكة الزمزومي 1920

مكناس D 162301 142210 فالوطي اعمرو 4مساعد تقني د 1921

مكناس D 174684 224534 محمد الشغروشني 2متصرف د  1922

مكناس V 21838 253267 محمد الراشدي 1متصرف د 1923

مكناس D109284 270805 2متصرف د  عبد العزيز السلكي 1924

مكناس D144072 279327 3محرر د  الحبيب البوزيدي 1925

مكناس D 102632 308046 *********** رشيد بالمحجوب 1926

مكناس D 323503 329268 4مساعد تقنية د  محمد فوزي حماني 1927

مكناس B 422496 330089 ************* أبو العيش عبد الجليل 1928

مكناس D 309440 381213 ************* عبد الحي لميني 1929

مكناس D153250 381240 1متصرف د  محمد أخراز 1930

مكناس 120365 655805 مساعد تقني من الدرجة الثالثة البشير البريني 1931

مكناس A 123197 666319 1متصرف د  عبد القادر شرف 1932

مكناس D307253 715551 1متصرف د  أحمد المجدوبي 1933

مكناس D321947 734333 2متصرف د أمينة بوزيان 1934

مكناس D 305751 840079 مهندس دولة العلوي السعيد  1935

مكناس X 14924 874894 متصرف  تورية رحو  1936

مكناس D116891 880371 خاليد بطاح 3متصرف د  1937

مكناس D 135630 891064 ************* بوكرول سمير 1938

مكناس D 104261 891090 *********** محمد فتحي بنعلي 1939

مكناس U 26605 934185 متصرف من الدرجة الثالثة عائشة أبو عبد القادر 1940

مكناس H 208362 1135088 عبد الصمد عبده 1941

مكناس D354085 1135141 3متصرف د مصطفى الهاشمي العلوي 1942

مكناس D 186085 1135160 2متصرفة د  لمياء هشوم 1943

مكناس Cb 28277 1151121 3متصرف د  محمد العايدي  1944

مكناس D551484 1151135 3متصرف د  سعيدة هاشمي علوي 1945

مكناس D336097 1229665 3محرر د  نورالدين فوضل 1946

مكناس D 50307 1232504 مساعد تقني احمد عطي هللا 1947

مكناس D3355072 1261022 2متصرف د  كريم الحنفي 1948

مكناس A24238 1261034 3متصرف د  خديجة الهاشمي 1949

مكناس D 495347 1261035 محرر  احسان التازي 1950

مكناس X 68701 1261095 3متصرف د  الحسن الطاهر 1951

مكناس D 410268 1396178 3متصرف د  عدنان عبد الرحيم 1952

مكناس A 333508 1396227 3متصرفة د  منية لعليم 1953

مكناس X 180283 1396264 محرر من الدرجة الرابعة عبد الصمد باسعيد 1954

مكناس AD113654 1396509 3متصرف د  الجياللي الزهراوي 1955

مكناس AB175323 1396512 محمد لمريني 3متصرف  د  1956
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مكناس D704608 1560946 مساعد تقني محمد الساعي 1957

مكناس D 331829  1252396 4مساعد تقني د            محمد اسركال  1958

موالي يعقوب C 483609 96403 متصرفة من الدرجة الثانية عزوزي أسماء 1959

موالي يعقوب J68135 136633 مساعد تقني محمد فاضل اكور 1960

موالي يعقوب SH1316 160022 محررة من الدرجة الثانية حمى الدليمي 1961

موالي يعقوب OD2085 167221 مساعد تقني محمد نافع 1962

موالي يعقوب A 281730 262146 متصرف من الدرجة الثالثة ميمون أحزوزو 1963

موالي يعقوب C 623319 1232464 متصرف من الدرجة الثالثة حسن السنوسي 1964

موالي يعقوب C424635 1252404 مساعد تقني يوسف التليسي 1965

موالي يعقوب X142459 1252428 محررة من الدرجة الرلبعة أحالم حيدر 1966

موالي يعقوب 57967 C4 1396134 محررة من الدرجة الرابعة منية بوعاللى 1967

موالي يعقوب C 490784 1396144 محررة من الدرجة الرابعة مريم بوعالم 1968

موالي يعقوب C 175656 1396200 متصرفة من الدرجة الثالثة المرنيسي سمية  1969

موالي يعقوب C938002 1396578 متصرف من الدرجة الثالثة إلياس الرحيوي 1970

ميدلت ZG10174 80050 3متصرف د  غنية خيار 1971

ميدلت UB15054 88600 3متصرف د  رشيد غانمي 1972

ميدلت JA29979 734451 3متصرف د  هشام عمران 1973

ميدلت VA478 965105 4تقني د  حليمة قزادري 1974

ميدلت VA10871 1252353 3متصرف د  السعدية العلوي المدغري 1975

ميدلت DB644 1261104 3متصرف د  خديجة أتلو 1976

ميدلت DA25347 1396189 3متصرف د  وفاء العمري علوي 1977

ميدلت A432432 1396369 3متصرف د  المهدي بن الطالب 1978

ميدلت VA44404 1396480 متصرفة من الدرجة الثالثة لطيفة أوراغ 1979

ميدلت D667262 1396520 3متصرف د  جواد صبري 1980

ميدلت D606487 1396537 متصرف من الدرجة الثالثة يوسف اشغية 1981

وجدة  F24059 879442 Eljilali Abderrahmane 1982

وجدة  GK2946 6887 محرر الدرجة الثالثة سليمة عتيك 1983

وجدة  F186653 88544 تقني الدرجة الثالثة عمر الصالحي 1984

وجدة  F341479 88579 2متصرف  أحمد سنيني 1985

وجدة  F17504 224710 محرر الدرجة الثالثة كريم بنيوسف 1986

وجدة  I71927 266118 تقني الدرجة الثانية العربي أوزال 1987

وجدة  A25804 329108 متصرف الدرجة الثالثة محمد العسالي 1988

وجدة  F22505 673125 متصرف الدرجة الثالثة  الطيب بيدار  1989

وجدة  F320410 716226 متصرف الدرجة الثالثة نور الدين الرافعي 1990

وجدة  F 280555 880421 متصرف من  الدرجة الثالتة سميرة سليماني 1991

وجدة  F 225966 1135104 3متصرف درجة فتاح محمد 1992

ورزازات EE 32830 139654 3متصرف د  نورة المصريوي 1993

ورزازات V 188321 1396498 3متصرف د  فتيحة طباخ 1994

ورزازات M 97565 1396539 3متصرف د  رقية باري 1995

ورززات A 726681 126106 محرر من الدرجة الثانية السرغيني حميد 1996
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ورززات P57415 1252239 عون خدمة فاطمة أبردين 1997

ورززات P205460 1396322 متصرف من الدرجة الثالثة هشام شجاع 1998

ورززات E549858 1396333  متصرف من الدرجة الثالثة عادل الياكدي  1999

ورززات M98931 1396379 2000 شمس الضحى هبيب متصرفة من الدرجة الثالثة

وزان G 56838 167225 متصرف من الدرجة 

الثالثة
السعيد العافية 2001

وزان AB76729 329193 مساعد اداري رحمون عبد النجيم 2002

وزان G123037 345148 متصرف من الدرجة الثالثة عالل اشعيبي 2003

وزان u48532 656246 مساعد تقني عالل لمسلك 2004

وزان C262331 715290 متصرفة من الدرجة التانية الغزاري تورية 2005

وزان GM2778 840155 متصرف من الدرجة الثالثة عبد الحق قيقي 2006

وزان lc22620 891069 مساعد تقني عبد هللا حجي 2007

وزان GM11092 891086 3مساعد تقني د  محمد خرموم 2008

وزان G95383 960950 محررة من الدرجة الثانية عائشة الغيالسي 2009

وزان GM50304 1000508 4مساعدة ادارية من الدرجة  حرية قيقي  2010

وزان  GM11280 1001076 متصرفة الدرجة الثالثة فوزية بنطاهر 2011

وزان LC40641 1252420 3محرر د  زكرياء زينيار 2012

وزان GM33032 1396327 3متصرف د  جواد حمضي 2013

وزان AB119390 1396423 متصرفة من الدرجة الثالثة حياة باطر  2014

وزان AD90095 1396608 متصرفة من الدرجة الثالثة رانيا ماهر  2015
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