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األكاديميةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحاناإلطارمادة التخصصمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية االمام البخاريالسعيد فاضل1125261شيشـاوةمراكش اسفي200001
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالثانوي التقنيةعبد الجبارالتغزاوي1276512شيشـاوةمراكش اسفي200002
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية ابن الهيثممحمد الريفي1269255شيشـاوةمراكش اسفي200003
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية محمد الخامس التاهيليةنورالدين باحمان1503611الصويرةمراكش اسفي200004
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

بوسامي  أحمد1044064آسفيمراكش اسفي200005
الثانوية التأهيلية   الشريف 

االدريسيى  الثقنية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالثانوية التأهيلية موالي اسماعيلزروق  احمد1444975آسفيمراكش اسفي200006
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالثانوية التأهيلية ابن سينامرادي  اشرف1504189آسفيمراكش اسفي200007
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

اإلدريسي  عبد العزيز1279249آسفيمراكش اسفي200008
الثانوية التأهيلية صالح الدين 

االيوبي
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالثانوية التأهيلية الحسن الثانيلخالني  عبدالعزيز373827آسفيمراكش اسفي200009
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونشهيل  عبد الهادي728324آسفيمراكش اسفي200010
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةموالي اسماعيل التأهيلية,ثاعبد الرزاق أيت الحمدي1445258قلعة السراغنةمراكش اسفي200011
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية بئر انزران التاهيليةابراهيم بوهنيكير1439304الحوزمراكش اسفي200012
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية تمصلوحت التاهيليةوديع حسيني1051703الحوزمراكش اسفي200013
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

2016 يوليوز 16 و 15 أيام
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مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من التأهيلي الثانوي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةتانوية توبقال التاهيليةتوفيق السمالي1182294الحوزمراكش اسفي200014
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةتا المختار السوسيمصطفى حداني1176508الحوزمراكش اسفي200015
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالتانوية التاهيلية الجديدةصالح المحمودي1261591الحوزمراكش اسفي200016
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية ابي العباس السبتيعبد الرزاق وماهيا1114646مراكشمراكش اسفي200017
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةثانوية ابي العباس السبتيحنان خياطي1438996مراكشمراكش اسفي200018
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةابن تومرتابراهيم المواق987248مراكشمراكش اسفي200019
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةسحنونم الطيب العلوي كمال1270501مراكشمراكش اسفي200020
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةالمحاميدحميد ايت الحيان1049432مراكشمراكش اسفي200021
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةحسان بن ثابثرشيد فلفاس1119967مراكشمراكش اسفي200022
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةسيدي عبد الرحمانفؤاد الكرعي1309766مراكشمراكش اسفي200023
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية االسالميةسحنونم الحسن العلوي717678مراكشمراكش اسفي200024
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ التعليم الثانوي التاهيليالتربية االسالميةالثانوية التاهيلية جابر بن حيانسمير الوصبي1438763اليوسفيةمراكش اسفي200025
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عمر بن سكا1234990الرشيديةدرعة تافياللت200026
ثانوية محمد الخامس التاهيلية 

كلميمة
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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عبد العزيز عيادي1438908الرشيديةدرعة تافياللت200027
ثانوية محمد الخامس التاهيلية 

كلميمة
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد لمترحي علوي1153270الرشيديةدرعة تافياللت200028
ثانوية بئر انزران االعدادية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبد الرحمان هيبة هللا1053057الرشيديةدرعة تافياللت200029
ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد حمداني1503995الرشيديةدرعة تافياللت200030
ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عمر الطيبي749305الرشيديةدرعة تافياللت200031
ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية الحسن الثاني التاهيلية تنجدادأحمد مغراوي1438767الرشيديةدرعة تافياللت200032
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية الحسن الثاني التاهيلية تنجدادإدريس هطي92213الرشيديةدرعة تافياللت200033
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد أيت علي1174886الرشيديةدرعة تافياللت200034
ثانوية االميرة لال سلمى التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

رشيد مولودي1125118الرشيديةدرعة تافياللت200035
ثانوية االميرة لال سلمى التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية ابن طاهر التاهيلية الرشيديةهشام محرزي علوي1179510الرشيديةدرعة تافياللت200036
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية ابن حزم التاهيلية مدغرةالمهدي بوشام89366الرشيديةدرعة تافياللت200037
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي رشيد التاهلية ارفودحفيظ بادو1049583الرشيديةدرعة تافياللت200038
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبد العزيز كرومي1438902الرشيديةدرعة تافياللت200039
ثا الشهيد م الطيب بن م الكبير 

التاهيلية الجرف
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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امحمد عليوي1503558الرشيديةدرعة تافياللت200040
ثا الشهيد م الطيب بن م الكبير 

التاهيلية الجرف
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية عالل الفاسي االعدادية ارفودإسماعيل حضري1177200الرشيديةدرعة تافياللت200041
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي رشيد التاهلية ارفودعبد القادر البوبكري1153271الرشيديةدرعة تافياللت200042
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

موالي رشيد يوسفي1279688الرشيديةدرعة تافياللت200043
ثانوية الحسن االول التاهيلية 

اوفوس
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالمية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية محمد السادس التأهيليةعبد الرزاق رزاقي1410683ورزازاتدرعة تافياللت200044
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية سيدي داود التأهيليةمحمد  العبووي1270497ورزازاتدرعة تافياللت200045
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي رشيد التأهيليةخالد  بن سليمان1503642ورزازاتدرعة تافياللت200046
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية ابن الهيثم التأهيليةابراهيم التغالوي1172154ورزازاتدرعة تافياللت200047
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثا الورودمصطفى فاتيحي1543682تنغيردرعة تافياللت200048
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية المرايطينعبد الهادي احدى1158091تنغيردرعة تافياللت200049
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثا سيدي محمد بن ع هللاعلي احى770489تنغيردرعة تافياللت200050
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثا صالح الدين األيوبيرشيد نجيب1504206تنغيردرعة تافياللت200051
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثا صالح الدين األيوبيلحسن هادي1445408تنغيردرعة تافياللت200052
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثا سيدي أحمد بناصر التأهيليةعبد المجيد الينبعي1542590زاكورةدرعة تافياللت200053
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةابن المهدي الجراري التأهيلية. ثاعبد الكريم أنصار1503577زاكورةدرعة تافياللت200054
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةإدريس األول التأهيلية. ثاايت لمقدم احمد366436زاكورةدرعة تافياللت200055
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية ايت عتو اإلعداديةبنهشوم عبد المجيد1438716ميدلتدرعة تافياللت200056
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةبلغريسي محمد342259ميدلتدرعة تافياللت200057
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةمحمد المرابطي1278523ميدلتدرعة تافياللت200058
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةعبد الواحد الصغيري1445416ميدلتدرعة تافياللت200059
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةعال المصطفى1279225ميدلتدرعة تافياللت200060
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية االسالميةثانوية االمير موالي رشيد التأهيليةايت  اعمرو عمر1503539ميدلتدرعة تافياللت200061
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةالقاضي عياض  التأهيلية. ثامحمد ايت الفقيه1503536أزياللبني مالل خنيفرة200062
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةدمنات التأهيلية. ثامحمد حافظ1503978أزياللبني مالل خنيفرة200063
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالمية يوليوز التاهيلية30. ثامحمد الساهل1504260الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200064
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية تاكزيرت التأهيليةيوسف الشبالوي1235843بني ماللبني مالل خنيفرة200065
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية ابن طفيل التأهيليةكريمة مهتدي1504184بني ماللبني مالل خنيفرة200066
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية التفاح التأهيليةعبد الواحد صغيري1504259بني ماللبني مالل خنيفرة200067
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية الحسن الثاني التأهيليةمحمد اهنيا1504225بني ماللبني مالل خنيفرة200068
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةث الموحدين التاهيلية خريبكةمحمد لبيتي64289خريبكةبني مالل خنيفرة200069
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةث عبد هللا كنون التاهلية ابي الجعدالزيدي الطويل1438633خريبكةبني مالل خنيفرة200070
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةث الفرابي التاهيلية ابي الجعدعبد العزيز فاضلي1153120خريبكةبني مالل خنيفرة200071
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةث ابن رشد التاهيلية ابي الجعدمحمد كحلوني1438823خريبكةبني مالل خنيفرة200072
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةث ابن رشد التاهلية ابي الجعدعبد الصمد صغيري1504276خريبكةبني مالل خنيفرة200073
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية أم الربيع التأهيليةمحمد الطاهري1285262خنيفرةبني مالل خنيفرة200074
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية فاطمة الزهراء التأهيليةأحمد القاضي1443610خنيفرةبني مالل خنيفرة200075
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية محمد الخامس للتعليم األصيلمحمد العمراوي1446769خنيفرةبني مالل خنيفرة200076
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية أجدير التأهيليةالتهامي الفيلة1542800خنيفرةبني مالل خنيفرة200077
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية االسالميةثانوية المنصور الذهبي التأهيليةعبد الواحد اليعكوبي1503913خنيفرةبني مالل خنيفرة200078
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةثانوية لمزوضيةياسين نخلة1171567شيشـاوةمراكش اسفي200101
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالثانوية التقنيةرضوان لدهم1285110شيشـاوةمراكش اسفي200102
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عائشة إغمار1504035الصويرةمراكش اسفي200103
ثانوية سيدي محمد بن عبدهللا 

التاغهيلية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد رضا بنعزوزز1280072الصويرةمراكش اسفي200104
ثانوية سيدي محمد بن عبدهللا 

التاغهيلية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبدالحليل حدة748225الصويرةمراكش اسفي200105
ثانوية سيدي محمد بن عبدهللا 

التاغهيلية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

هشام الكوثاار1367550الصويرةمراكش اسفي200106
ثانوية سيدي محمد بن عبدهللا 

التاغهيلية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالثانوية التأهيلية الفقيه الكانونيموقيت  عادل1504181آسفيمراكش اسفي200107
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالثانوية التأهيلية موالي اسماعيلكاميل  رشيد716929آسفيمراكش اسفي200108
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةأنس بن مالك التأهيلية,ثازكرياء الكبصي1284950قلعة السراغنةمراكش اسفي200109
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةتانوية توبقال التاهيليةمحمد زهير تباب1170845الحوزمراكش اسفي200110
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةتا تمصلوحتمصطفى اناسي1280080الحوزمراكش اسفي200111
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالثانوية التاهيلية الجديدةعبد المجيد الكوارجي1171534الحوزمراكش اسفي200112
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةثانوية المحاميدمحسين لهيان1276163مراكشمراكش اسفي200113
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالخوارزمياسامة الياكدي1285144مراكشمراكش اسفي200114
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةالوفاقسارة اوزيد1504230مراكشمراكش اسفي200115
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةابن البناءاعمر اليزيدي1285146مراكشمراكش اسفي200116
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةابن عبادعبد الصمد دوادة745017مراكشمراكش اسفي200117
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةابن تومرتمحمد واعطو296877مراكشمراكش اسفي200118
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالتربية البدنيةابن العريفوفاء السماوي1503928مراكشمراكش اسفي200119
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

رشيد الطاهيريعلوي1276581الرشيديةدرعة تافياللت200120
ثانوية معركة بوذنيب التاهيلية 

بوذنيب
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

 سفيان شداد1284707الرشيديةدرعة تافياللت200121
ثانوية االميرة لال سلمى التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنيةثا عبد الكريم الخطابيعبد اللطيف توراوي1276170تنغيردرعة تافياللت200122
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنيةثا صالح الدين األيوبيعيسى عمي90785تنغيردرعة تافياللت200123
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنيةثا الورودمحمد صابري1544526تنغيردرعة تافياللت200124
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالتربية البدنيةثانوية االمام علي التأهيليةيونس معزاز1443635ميدلتدرعة تافياللت200125
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية البدنيةاوزود التأهيلية. ثاموسى بوفايدة90637أزياللبني مالل خنيفرة200126
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

Page 9



األكاديميةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحاناإلطارمادة التخصصمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من التأهيلي الثانوي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية البدنيةثانوية العامرية التأهيليةحسناء رمادي1170836بني ماللبني مالل خنيفرة200127
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية البدنيةثانوية ابن سينا التأهيليةيونس المليح1171536بني ماللبني مالل خنيفرة200128
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية البدنيةث ابن ياسين التاهيليةعصام خلفوف1504081خريبكةبني مالل خنيفرة200129
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالتربية البدنيةث المقاومة التاهيلية وادي زمخالد قاسمي1504070خريبكةبني مالل خنيفرة200130
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التربية البدنيةثانوية أجدير التأهيليةهشام بشيري1152092خنيفرةبني مالل خنيفرة200131
أستاذ مبــرز للتعليم الثــانوي 

التــأهيــلي

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

89704الصويرةمراكش اسفي200201
موالي المهدي الشهيد 

العلوي
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية اكنسوس اللتأهيلية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية اكنسسوس التأهيليةعبدالكريم لعسيري1284930الصويرةمراكش اسفي200202
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةاعدادية طه حسينعبدالحق اليوسفي1503916الصويرةمراكش اسفي200203
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية الشهيد صالح السرغينياحمد البحيرة89915الرحامنةمراكش اسفي200204
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية عبد هللا ابراهيم التاهيليةمحمد سرحان1119900الرحامنةمراكش اسفي200205
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية عبد هللا ابراهيم التاهيليةموالي ادريس بنشريف1446466الرحامنةمراكش اسفي200206
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

العوادي  خليل1277819آسفيمراكش اسفي200207
الثانوية التأهيلية   الشريف 

االدريسيى  الثقنية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفة

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالثانوية التأهيلية الحسن الثانياسركال  عبدهللا1051200آسفيمراكش اسفي200208
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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الزيدي  رضى1410793آسفيمراكش اسفي200209
الثانوية التأهيلية صالح الدين 

االيوبي
أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفة

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالثانوية التأهيلية موالي اسماعيللطيفة  مصدق1410590آسفيمراكش اسفي200210
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالرحالي الفاروق التأهيلية,ثاامحمد أملخف89460قلعة السراغنةمراكش اسفي200211
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةعبد الكريم الخطابي التأهيلية,ثاالمصطفى الغرضاوي1503819قلعة السراغنةمراكش اسفي200212
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالمغرب العربي التأهيلية,ثاعبد الصبور لكرمات1123431قلعة السراغنةمراكش اسفي200213
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالمغرب العربي التأهيلية,ثاعبد الرحيم الراجي92720قلعة السراغنةمراكش اسفي200214
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةتماللت التأهيلية,ثاصالح آيت أمادي1543069قلعة السراغنةمراكش اسفي200215
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالتانوية التاهيلية الجديدةمحمد محمان720884الحوزمراكش اسفي200216
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةتانوية سيدي عبد هللا غياثحنان عباد1367869الحوزمراكش اسفي200217
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالتانوية التاهيلية الجديدةبهيجة اعراب1409861الحوزمراكش اسفي200218
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةتا ابطيحيوسف الطويل1285012الحوزمراكش اسفي200219
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةتا تمصلوحتزينب مغراوي1277823الحوزمراكش اسفي200220
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية تسلطانتاسماعيل عكلي1446356مراكشمراكش اسفي200221
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

Page 11



األكاديميةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةثانوية ولي العهد موالي الحسنرشيد ايت مادي1049706مراكشمراكش اسفي200222
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةابن سينايونس الفاضلي1154677مراكشمراكش اسفي200223
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالكتبيةعبد العالي بوي1503712مراكشمراكش اسفي200224
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةصالح الدين االيوبيسميرة بورزيق1410099مراكشمراكش اسفي200225
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالعزوزيةسهام توبان1181425مراكشمراكش اسفي200226
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةزينب النفزاويةنرجيس الغوات1236192مراكشمراكش اسفي200227
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةتسلطانتمحمد لميني1279514مراكشمراكش اسفي200228
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالزهراءرشيد الوشكوني1276872مراكشمراكش اسفي200229
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالموحدينسليمان صفصافة1410705مراكشمراكش اسفي200230
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالمحاميدعلي البلغيتي1503801مراكشمراكش اسفي200231
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةعبد هللا ابراهيممحمد جناح1277825مراكشمراكش اسفي200232
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالفقيه بنبينمحمد بخاري1235269مراكشمراكش اسفي200233
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالزهراءاحمد بلمغنية1264375مراكشمراكش اسفي200234
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالحسن الثانييوسف بن عدي1278996مراكشمراكش اسفي200235
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةالخوارزميعبد االله ايت اعمر1446393مراكشمراكش اسفي200236
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيليالفلسفةسيدي عبد الرحمانكمال وجديدي91075مراكشمراكش اسفي200237
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ التعليم الثانوي التاهيليالفلسفةالثانوية التاهيلية االمام البخارياسماعيل وعمر1279782اليوسفيةمراكش اسفي200238
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد علوي1543100الرشيديةدرعة تافياللت200239
ثانوية االميرة لال سلمى التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفة

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية سجلماسة التاهيلية الرشيديةمحمد سعيد العلمي1171932الرشيديةدرعة تافياللت200240
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية سجلماسة التاهيلية الرشيديةهشام العيدي1410493الرشيديةدرعة تافياللت200241
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

الحسين أمزيل1305777الرشيديةدرعة تافياللت200242
ثانوية محمد الخامس التاهيلية 

كلميمة
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفة

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية سجلماسة التاهيلية الرشيديةزايد المودن1043641الرشيديةدرعة تافياللت200243
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أحمد القدرة1504091الرشيديةدرعة تافياللت200244
ثانوية االمير م عبد هللا التاهيلية 

الرشيدية
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفة

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية الحسن الثاني التاهيلية تنجدادرشيد المودن1278152الرشيديةدرعة تافياللت200245
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية موالي رشيد التاهلية ارفودمحمد مالكي1504152الرشيديةدرعة تافياللت200246
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية موالي رشيد التأهيليةوسعيد محمد1443687ورزازاتدرعة تافياللت200247
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية تندوت التأهيليةواسو ابراهيم1278129ورزازاتدرعة تافياللت200248
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية سيدي داود التأهيليةابراهيم والطالب1177760ورزازاتدرعة تافياللت200249
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية ابي بكر الصديق التأهيليةعزيزي هشام1157990ورزازاتدرعة تافياللت200250
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية ابن الهيثم التأهيليةحسن الواحي1158046ورزازاتدرعة تافياللت200251
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية ابي بكر الصديق التأهيليةرشيد محة1285179ورزازاتدرعة تافياللت200252
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية الرازي التأهيليةالحسين ايت يشو1279700ورزازاتدرعة تافياللت200253
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية موالي رشيد التأهيليةعبد العزيز عسيلة1446428ورزازاتدرعة تافياللت200254
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية محمد السادس التأهيليةعبدالسالم اولباز1051871ورزازاتدرعة تافياللت200255
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية محمد السادس التأهيليةمحمد ادراكي1117303ورزازاتدرعة تافياللت200256
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية محمد السادس التأهيليةبادو مراد1117292ورزازاتدرعة تافياللت200257
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا س محمد بن عبد هللاعبد العالي حبران1543718تنغيردرعة تافياللت200258
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا الورودابراهيم السعدي1050141تنغيردرعة تافياللت200259
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا يوسف بن تلشفينابراهيم بن بركة1503638تنغيردرعة تافياللت200260
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا ابراهيم بن األدهممحمد ايت عدي1277489تنغيردرعة تافياللت200261
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا س محمد بن عبد هللاحميد صرحاني1277782تنغيردرعة تافياللت200262
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا م عبد هللا بن احساينبدر الدين ايت بباعزيز1276715تنغيردرعة تافياللت200263
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا صالح الدين األيوبيمونير كوبي1277818تنغيردرعة تافياللت200264
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا سيدي بويحيىاحمد نعيمي1277940تنغيردرعة تافياللت200265
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثا سيدي أحمد بناصر التأهيليةموالي احمد العلوي1117426زاكورةدرعة تافياللت200266
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةالرازي التأهيلية. ثاالطاهر ابراهيمي1504027زاكورةدرعة تافياللت200267
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةالمجد التأهيلية. ثامحمد امين الكنتاوي1543541زاكورةدرعة تافياللت200268
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةموالي المهدي الصالحي, ثامبارك جربى1410438زاكورةدرعة تافياللت200269
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية االمير موالي رشيد التأهيليةافراح محمد1282613ميدلتدرعة تافياللت200270
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية الحسن الثاني التأهيليةالطالب  عبد الكبير1410750ميدلتدرعة تافياللت200271
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذالفلسفةثانوية االمير موالي رشيد التأهيليةع هللا حاميدي1504000ميدلتدرعة تافياللت200272
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةالمسيرة الخضراءالتأهيلية. ثامحمد ادريسي بدالوي1504031أزياللبني مالل خنيفرة200273
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةدمنات التأهيلية. ثاالمصطفى بوهريم1156286أزياللبني مالل خنيفرة200274
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةالكندي التأهيلية. ثابوشعيب شرفي1446549الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200275
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةأم الربيع التأهيلية. ثاإبراهيم بردان1446485الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200276
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةبئر لنزران التأهيلية. ثازوهير بن الطالية1503663الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200277
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةبئر لنزران التأهيلية. ثارضوان ايار1281425الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200278
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية الزرقطوني التأهيليةمصطفى كامل1156202بني ماللبني مالل خنيفرة200279
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية طارق بن زياد التأهيليةالبشير الزاوي1503938بني ماللبني مالل خنيفرة200280
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية طارق بن زياد التأهيليةمحمد بوبيع1503683بني ماللبني مالل خنيفرة200281
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية العامرية التأهيليةحسن الحريري1278495بني ماللبني مالل خنيفرة200282
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية العامرية التأهيليةليلى زينون1279160بني ماللبني مالل خنيفرة200283
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةخريبكة- ثا ابن ياسين التأهيليةنجات البورقادي1159249خريبكةبني مالل خنيفرة200284
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةخريبكة- ثا ابن ياسين التأهيليةسمية سامي1285356خريبكةبني مالل خنيفرة200285
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث تاشرافت التاهلية ابي الجعدرحال عقلي1277349خريبكةبني مالل خنيفرة200286
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث المودين التاهيلية خريبكةعبد الفتاح بن الضو1276777خريبكةبني مالل خنيفرة200287
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث المغرب الكبير التاهيلية خريبكةعز الدين حليمي1179137خريبكةبني مالل خنيفرة200288
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث الموحدين التاهيلية خريبكةطارق عيمر1278945خريبكةبني مالل خنيفرة200289
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث الموحدين التاهيلية خريبكةخليفة العاطري1278441خريبكةبني مالل خنيفرة200290
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث الداخلة اتاهيلية بوجنيبةالسائح موفيد1278098خريبكةبني مالل خنيفرة200291
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةث الفرابي التاهلية ابي الجعدالحسين عصام740731خريبكةبني مالل خنيفرة200292
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية فاطمة الزهراء التأهيليةنورالدين الفنون1410222خنيفرةبني مالل خنيفرة200293
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية أم الربيع التأهيليةجمال الدين العسري1284931خنيفرةبني مالل خنيفرة200294
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية فاطمة الزهراء التأهيليةرشيد أمعاز1123110خنيفرةبني مالل خنيفرة200295
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية أم الربيع التأهيليةعاشور عبدوسي1277250خنيفرةبني مالل خنيفرة200296
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية أم الربيع التأهيليةمحمد مزيان1504169خنيفرةبني مالل خنيفرة200297
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذالفلسفةثانوية أبي القاسم الزياني التأهيليةعبد النور البوكري1279884خنيفرةبني مالل خنيفرة200298
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةثانوية الشهيد صالح السرغينيعبد الفتاح الكايل988272الرحامنةمراكش اسفي200301
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةثانوية الشهيد صالح السرغينيعبد الكبير العلواني1043435الرحامنةمراكش اسفي200302
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية الفالحيةبلفقيه  هشام1284570آسفيمراكش اسفي200303
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

خطيب  حياة1410471آسفيمراكش اسفي200304
الثانوية التأهيلية األمير موالي عبد 

هللا لألقسام الحضيرية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية التأهيلية الهداية االسالميةالمحفوضي  عبد الحق1307808آسفيمراكش اسفي200305
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية التأهيلية الخوارزميعبد المجيد  عرفة389634آسفيمراكش اسفي200306
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالمغرب العربي التأهيلية,ثاخالد سعيد1410709قلعة السراغنةمراكش اسفي200307
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالرحالي الفاروق التأهيلية,ثاعبد الباسط الدليمي988966قلعة السراغنةمراكش اسفي200308
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالمغرب العربي التأهيلية,ثارشيد الدالي1504904قلعة السراغنةمراكش اسفي200309
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةتا زينب النفزاويةعبد المجيد ايت موسى1234153الحوزمراكش اسفي200310
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةتا ابطيحيونس الماهير1409412الحوزمراكش اسفي200311
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةابن المعتزنور الدين كساب1309225مراكشمراكش اسفي200312
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةابن تومرتلطيفة العلوش1151321مراكشمراكش اسفي200313
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةابن خلدونعبد الحكيم بلهشمي398879مراكشمراكش اسفي200314
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةابن تومرتمصطفى فاطمي1279109مراكشمراكش اسفي200315
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

59931مراكشمراكش اسفي200316
محمد عبد الصادق ايت 

الري
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةابن عباد

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة اإلنجليزيةالموحدينزكية الحجوجي1285038مراكشمراكش اسفي200317
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ التعليم الثانوي التاهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية التاهيلية جابر بن حيانلحسن اوقبيل1124985اليوسفيةمراكش اسفي200318
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ التعليم الثانوي التاهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية التاهيلية جابر بن حيانعبد الرحيم الشافعي347801اليوسفيةمراكش اسفي200319
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ التعليم الثانوي التاهيلياللغة اإلنجليزيةالثانوية التاهيلية االمام البخاريالحسين امعيوض1446412اليوسفيةمراكش اسفي200320
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةثانوية اوالد شاكر االعدادية اوفوسياسين حرودي1409529الرشيديةدرعة تافياللت200321
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبد الحميد عمري1410624الرشيديةدرعة تافياللت200322
ثانوية محمد الخامس التاهيلية 

كلميمة
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةثانوية تافياللت التاهيلية الرشيديةعبد اللطيف بنعمر1171779الرشيديةدرعة تافياللت200323
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةثانوية محمد السادس التأهيليةمحمد ايت اها1503521ورزازاتدرعة تافياللت200324
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةثا م باعمرانمحمد الزاهري1172677تنغيردرعة تافياللت200325
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةثا صالح الدين األيوبيرشيد مفتاح1268312تنغيردرعة تافياللت200326
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة اإلنجليزيةسيدي عمرو التأهيلية. ثاعبد العزيز مسعودي1279275زاكورةدرعة تافياللت200327
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة اإلنجليزيةالحسن الثاني اإلعدادية. ثاهشام الشنوري1408468أزياللبني مالل خنيفرة200328
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة اإلنجليزيةالكندي التأهيلية. ثاعالي وزين1410658الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200329
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

ياسين المالكي1278837خريبكةبني مالل خنيفرة200330
أبي - ثا عبد هللا كنون التأهيلية 

الجعد
التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة اإلنجليزية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة اإلنجليزيةث الموحدين التاهلية خريبكةرشيد لعناني1051732خريبكةبني مالل خنيفرة200331
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة اإلنجليزيةثانوية فاطمة الزهراء التأهيليةنوفل مدون1276968خنيفرةبني مالل خنيفرة200332
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية الخوارزميعبد الصماد بوستة1119999شيشـاوةمراكش اسفي200401
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية االمام البخارينورالدين الطالبي1181406شيشـاوةمراكش اسفي200402
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالثانوية التقنيةعثمان حمدون1446636شيشـاوةمراكش اسفي200403
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية الخوارزميموالي المصطفى الفدادي1543467شيشـاوةمراكش اسفي200404
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية اكنسسوس التأهيليةحسن كبوس1542764الصويرةمراكش اسفي200405
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية االمير موالي رشيد التاهيليةهشام حرايبي55075الصويرةمراكش اسفي200406
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية عبد هللا ابراهيم التاهيليةنجال الفضل1152044الرحامنةمراكش اسفي200407
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية الشهيد صالح السرغينيفاطمة ازرار1261247الرحامنةمراكش اسفي200408
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية السالم التاهيليةخديجة موريد1446318الرحامنةمراكش اسفي200409
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالثانوية التأهيلية الفقيه الكانونياسويطط  عبدالرحيم1439146آسفيمراكش اسفي200410
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالثانوية التأهيلية الهداية االسالميةالبوشاري  رشيد1265767آسفيمراكش اسفي200411
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالثانوية التأهيلية الهداية االسالميةأحماد  يعقوبي1118540آسفيمراكش اسفي200412
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

بزطام  عبد االله1446486آسفيمراكش اسفي200413
الثانوية التأهيلية محمد بلحسن 

الوزاني
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةأنس بن مالك التأهيلية,ثانور الدين اجعيط1047239قلعة السراغنةمراكش اسفي200414
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةأوالد زراد التأهيلية,ثاأحمد الوظيفي1157757قلعة السراغنةمراكش اسفي200415
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةابن سينا التأهيلية,ثاجميلة بونور1542767قلعة السراغنةمراكش اسفي200416
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتماللت التأهيلية,ثاطارق ايت عالل1123415قلعة السراغنةمراكش اسفي200417
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتماللت التأهيلية,ثاحنان الصلحي1544147قلعة السراغنةمراكش اسفي200418
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتساوت التأهيلية,ثاعبد هللا الحدادي1543723قلعة السراغنةمراكش اسفي200419
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية سيدي عبد هللا غياثسعيد اوكوجيل1178628الحوزمراكش اسفي200420
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتا الفراهيديعمر بنطت59226الحوزمراكش اسفي200421
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالتانوية التاهيلية الجديدةعبد الغني فارسي1542765الحوزمراكش اسفي200422
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتانوية ابن ماجةعبد هللا موساوي1445305الحوزمراكش اسفي200423
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتا الفراهيديابراهيم حماتي1542762الحوزمراكش اسفي200424
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةتا ابطيحعبد الجليل العشراوي1176019الحوزمراكش اسفي200425
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثا نوية محمد الخامسفاطمة حرار1445379مراكشمراكش اسفي200426
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية ابن يوسفموالي البشير الكعبة1438494مراكشمراكش اسفي200427
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةثانوية ابن خلدون االعداديةعبد الفتاح لبريم1114801مراكشمراكش اسفي200428
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالضحىمحمد المهدي توفيق1239681مراكشمراكش اسفي200429
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةولي العهد م الحسنع الصمد بالخياط1153394مراكشمراكش اسفي200430
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالقدسعبد الواحد العوكاز1282454مراكشمراكش اسفي200431
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالعزوزيةخالد كبران1178361مراكشمراكش اسفي200432
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالكتبيةكمال لفنوني1179310مراكشمراكش اسفي200433
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة العربيةالثانوية الملكيةمحمد لشهب1047131مراكشمراكش اسفي200434
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية موالي رشيد التاهلية ارفودأحمد الحسني1118557الرشيديةدرعة تافياللت200435
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

محمد السراج838423الرشيديةدرعة تافياللت200436
ثانوية االميرة لال سلمى التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةالثانوية الجديدة التاهيلية ارفودكريمة العبدالوي1503770الرشيديةدرعة تافياللت200437
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةالثانوية الجديدة التاهيلية ارفودمصطفى هطي1410417الرشيديةدرعة تافياللت200438
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

مصطفى نجو1049841الرشيديةدرعة تافياللت200439
ثانوية االمير م عبد هللا التاهيلية 

الرشيدية
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عمر تابنت1124934الرشيديةدرعة تافياللت200440
ثانوية معركة بوذنيب التاهيلية 

بوذنيب
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية ابن حزم التاهيلية مدغرةخالد القرق1151310الرشيديةدرعة تافياللت200441
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية ابن حزم التاهيلية مدغرةمحمد ايت باوحساين1401204الرشيديةدرعة تافياللت200442
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية الغرفة االعدادية الريصانياحماد السهول1180863الرشيديةدرعة تافياللت200443
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

صابر الهاشمي 1233601الرشيديةدرعة تافياللت200444
ثانوية موالي يوسف االعدادية 

ارفود
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية ابن حزم التاهيلية مدغرةعالل الحمداوي1439206الرشيديةدرعة تافياللت200445
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةالثانوية الجديدة التاهيلية ارفودزكرياء العلمي1123007الرشيديةدرعة تافياللت200446
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبد االله تنافعت1176989الرشيديةدرعة تافياللت200447
ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 

الريصاني
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية الحسن الثاني التاهيلية تنجدادمصطفى حفيطي علوي1503979الرشيديةدرعة تافياللت200448
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية الغرفة االعدادية الريصانيعبد الرحمن رحموني1447504الرشيديةدرعة تافياللت200449
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية سجلماسة التاهيلية الرشيديةخليد عبد الخالقي348127الرشيديةدرعة تافياللت200450
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

عبد اللطيف عماري1446417الرشيديةدرعة تافياللت200451
ثانوية الحسن االول التاهيلية 

اوفوس
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية القاضي عياض اإلعداديةمرواني عبد الغاني1309370ورزازاتدرعة تافياللت200452
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية االمام مالك التأهيليةرفيق  عبد المجيد1285215ورزازاتدرعة تافياللت200453
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية االمام مالك التأهيليةالراضي امينة1404959ورزازاتدرعة تافياللت200454
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية االمام مالك التأهيليةالطاهري محمد سالم1447462ورزازاتدرعة تافياللت200455
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية ابي بكر الصديق التأهيليةادريس الرقيبي738789ورزازاتدرعة تافياللت200456
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية سيدي داود التأهيليةكريم  لخالفة1043514ورزازاتدرعة تافياللت200457
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية محمد السادس التأهيليةعبد المجيد أيت بن احمد1049709ورزازاتدرعة تافياللت200458
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية محمد السادس التأهيليةالحسين بن عدي1503636ورزازاتدرعة تافياللت200459
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا محمد السادسعبد المولى وليدة1438758تنغيردرعة تافياللت200460
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا صالح الدين األيوبيخالد ناصر الدين748205تنغيردرعة تافياللت200461
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا ابي در الغفاريمصطفى االنصاري1444351تنغيردرعة تافياللت200462
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا صالح الدين األيوبياسماعيل محمدي1504173تنغيردرعة تافياللت200463
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا صالح الدين األيوبيبشرى البوعامي1542644تنغيردرعة تافياللت200464
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

1546470تنغيردرعة تافياللت200465
عبد المجيد علوي 

اسماعيلي
التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا الورود

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية ع الكريم الخطابيحسن بركاز1543194تنغيردرعة تافياللت200466
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

استاذ مبرز للتعليم الثانوي التاهيلياللغة العربيةثا سيدي أحمد بناصر التأهيليةمحمد سجيد1444350زاكورةدرعة تافياللت200467
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا سيدي أحمد بناصر التأهيليةالعباسي المصطفى1410179زاكورةدرعة تافياللت200468
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثا سيدي أحمد بناصر التأهيليةالهكيوي داود1153037زاكورةدرعة تافياللت200469
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةإدريس األول التأهيلية. ثاعبد الكريم الفزني1277207زاكورةدرعة تافياللت200470
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةالوالي العالمي رشيد1233417ميدلتدرعة تافياللت200471
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية االمير موالي رشيد التأهيليةالسحابي المبروك1548488ميدلتدرعة تافياللت200472
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية أغبالو التأهيليةادرسي زروقي369567ميدلتدرعة تافياللت200473
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة العربيةثانوية االمير موالي رشيد التأهيليةالزلماطي عبد الرحيم1544259ميدلتدرعة تافياللت200474
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةدمنات التأهيلية. ثااحمد امليح1446670أزياللبني مالل خنيفرة200475
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةاوزود التأهيلية. ثارشيد بولزار1235302أزياللبني مالل خنيفرة200476
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربية التقنية6محمد . ثامحمد اوشن1448002أزياللبني مالل خنيفرة200477
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةالقاضي عياض  التأهيلية. ثاجواد احسو1443697أزياللبني مالل خنيفرة200478
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

اللغة العربيةسد بين الويدان التأهيلية. ثاالمصطفى سالم1408194أزياللبني مالل خنيفرة200479
أستاذ مبــرز للتعليم الثــانوي 

التــأهيــلي

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةالتغناري التأهيلية. ثاسعيد أنزي1175101الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200480
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةثانوية النور التأهيليةرشيد طالبي1156340بني ماللبني مالل خنيفرة200481
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةأبي الجعد- ثا الفارابي التأهيلية لكبير الحسني1410251خريبكةبني مالل خنيفرة200482
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةث الفارابي التاهيليةفدوى رزقي1504248خريبكةبني مالل خنيفرة200483
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةث ابن تاشفين خريبكةالدهيك رضوان1176943خريبكةبني مالل خنيفرة200484
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةم بوكدجيك.مأحمد الزلماطي1180929خنيفرةبني مالل خنيفرة200485
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةثانوية القدس التأهيليةحميد لفريخ1438978خنيفرةبني مالل خنيفرة200486
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةثانوية أبي القاسم الزياني التأهيليةمحمد معطال1443634خنيفرةبني مالل خنيفرة200487
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة العربيةثانوية أبي القاسم الزياني التأهيليةهشام رحمي1504239خنيفرةبني مالل خنيفرة200488
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية الخوارزمينورالدين العسجادي1048232شيشـاوةمراكش اسفي200501
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالثانوية التقنيةخالد أخروب1114621شيشـاوةمراكش اسفي200502
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية االمام البخاريتوفيق المحفوظي1154679شيشـاوةمراكش اسفي200503
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية ابن العربيعبد هللا محايلي1504171شيشـاوةمراكش اسفي200504
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية ابن الهيثممحمد الكتاوي1543559شيشـاوةمراكش اسفي200505
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية ابن الهيثممحمد حديوي1543724شيشـاوةمراكش اسفي200506
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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عبدالحكيم عمران373722الصويرةمراكش اسفي200507
ثانوية سيدي محمد بن عبدهللا 

التاغهيلية
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

1236354الصويرةمراكش اسفي200508
موالي المصطفى 

االدريسي مبتسم
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية نورس موكادور التاهيلية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

ياسين  حريري1267133آسفيمراكش اسفي200509
الثانوية التأهيلية محمد بلحسن 

الوزاني
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالثانوية التأهيلية   ابن موالى الحاجمحجوبة زويتين1180892آسفيمراكش اسفي200510
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالثانوية التأهيلية الخوارزميالعوادي  أحمد389647آسفيمراكش اسفي200511
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالثانوية التأهيلية موالي اسماعيلباسيطون  سناء1264240آسفيمراكش اسفي200512
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالثانوية التأهيلية نجيب محفوظمحب  اسماء1268492آسفيمراكش اسفي200513
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةأنس بن مالك التأهيلية,ثاجبران عبيدي1174862قلعة السراغنةمراكش اسفي200514
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالرحالي الفاروق التأهيلية,ثاعبد المالك حلوم1179139قلعة السراغنةمراكش اسفي200515
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالرحالي الفاروق التأهيلية,ثاسعيد بوكال1173428قلعة السراغنةمراكش اسفي200516
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةتساوت التأهيلية,ثاامحمد أبو األنوار1042777قلعة السراغنةمراكش اسفي200517
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةتماللت التأهيلية,ثاعبد اللطيف بوغاز1235194قلعة السراغنةمراكش اسفي200518
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةتانوية التوتامة التاهيليةمحمد هشام56571الحوزمراكش اسفي200519
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةتانوية ابطيحعبد العزيز زوين1154820الحوزمراكش اسفي200520
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةتا ابطيحهشام بامنحدو1277068الحوزمراكش اسفي200521
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثا نوية ابن المعتزانس هروال1267209مراكشمراكش اسفي200522
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية تسلطانتانس مطيع1238624مراكشمراكش اسفي200523
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالزرقطونيبشرى ايت ريالة1178992مراكشمراكش اسفي200524
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالموحدينعبد العزيز وماهيا239493مراكشمراكش اسفي200525
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةعبد هللا ابراهيمحبيبة المتنوسي63811مراكشمراكش اسفي200526
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةالفقيه بنبينياسين الحاجوبي1265954مراكشمراكش اسفي200527
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثانوية ابن طاهر التاهيلية الرشيديةادريس داودي1276384الرشيديةدرعة تافياللت200528
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثانوية سيدي داود التأهيليةموحى  حبا717600ورزازاتدرعة تافياللت200529
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثانوية سيدي داود التأهيليةمحمد  ابحدو1276446ورزازاتدرعة تافياللت200530
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثانوية ابي بكر الصديق التأهيليةالحسين هالفو1157973ورزازاتدرعة تافياللت200531
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثا المرابطينعيدوبية رشيد1125171تنغيردرعة تافياللت200532
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثا ابراهيم بن األدهممحمد ملوكي1285167تنغيردرعة تافياللت200533
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةالخوارزمي التأهيلية, ثاعز الدين مصمودي1410539زاكورةدرعة تافياللت200534
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التاهيلي (ة)استاذاللغة الفرنسيةثانوية موالي علي الشريف التأهيليةخطاب رضوان1543864ميدلتدرعة تافياللت200535
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسية التقنية6محمد . ثالحسن بعليلي1503600أزياللبني مالل خنيفرة200536
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةدمنات التأهيلية. ثالحسن بن الحاج1503628أزياللبني مالل خنيفرة200537
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةدمنات التأهيلية. ثامحمد ابالغ1285306أزياللبني مالل خنيفرة200538
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسية التقنية6محمد . ثاالحسين العريف1156208أزياللبني مالل خنيفرة200539
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةتفاريتي التأهيلية. ثامصطفى لمدون1120956أزياللبني مالل خنيفرة200540
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةدمنات التأهيلية. ثااعمارة االزهري1120908أزياللبني مالل خنيفرة200541
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةسد بين الويدان التأهيلية. ثاعمر امحريك56830أزياللبني مالل خنيفرة200542
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةالزرقطوني التأهيلية. ثاعبد الحميد بوقدير1279622أزياللبني مالل خنيفرة200543
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةواويزغت التأهيلية. ثاحسن اوزهرة1176939أزياللبني مالل خنيفرة200544
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةأوالد ادريس اإلع. ثاأحمد الكرنوي1174521الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200545
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من التأهيلي الثانوي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةعالل بن عبد هللا التأهيلية.ثاخالد الريزاني1269262الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200546
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةالحسن األول التأهيلية.ثاسعاد اوتمزوارت1279929الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200547
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةالحسن األول التأهيلية.ثاحميد إكرضان1156307الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة200548
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية طارق بن زياد التأهيليةمحمد اوعلي1278112بني ماللبني مالل خنيفرة200549
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية إغرم لعالم التأهيليةحسن بن سعيد1277434بني ماللبني مالل خنيفرة200550
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية الزيتون التأهيليةاحمد بشيري1156449بني ماللبني مالل خنيفرة200551
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية موالي إسماعيل التأهيليةجواد وراد1177695بني ماللبني مالل خنيفرة200552
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية م رشيد التاهيليةهشام بندادز1175189بني ماللبني مالل خنيفرة200553
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةث االمام علي االتاهلية حطانمحمد المروني1439261خريبكةبني مالل خنيفرة200554
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةث الحسن التاني التاهيلية وادي زمكمال البوكيلي1282240خريبكةبني مالل خنيفرة200555
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةث ابن رشد التاهيلية ابي لجعدربيع شماوي1156244خريبكةبني مالل خنيفرة200556
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةأبي الجعد- ثا ابن رشد التأهيليةعبد هللا لمغاري1401368خريبكةبني مالل خنيفرة200557
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

المصطفى بن حم1174251خريبكةبني مالل خنيفرة200558
أبي - ثا عبد هللا كنون التأهيلية 

الجعد
التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسية

اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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األكاديميةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحاناإلطارمادة التخصصمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من التأهيلي الثانوي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية أم الربيع التأهيليةابراهيم اصوبر1276928خنيفرةبني مالل خنيفرة200559
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية أم الربيع التأهيليةمجيد بوهني1264829خنيفرةبني مالل خنيفرة200560
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية الزرقطوني التأهيليةآمال البالي1504129خنيفرةبني مالل خنيفرة200561
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذاللغة الفرنسيةثانوية أبي القاسم الزياني التأهيليةطارق الخميسي1399924خنيفرةبني مالل خنيفرة200562
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلياللغة الفرنسيةثانوية الشهيد صالح السرغينيعائشة شرح الدين1154683الرحامنةمراكش اسفي200563
اعدادية شاعر الحمراء 

(الداوديات)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

أستاذ التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/ممحمد وحمدي63198شيشاوةمراكش اسفي100001
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم النواصر/معبد العزيز محاتي63664شيشاوةمراكش اسفي100002
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أيت هادي/ماسماعيل إدمبارك236898شيشاوةمراكش اسفي100003
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تكاديرت/معبد السالم أوبورحيم391441شيشاوةمراكش اسفي100004
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تسكرت/ممحمد أبزامي707088شيشاوةمراكش اسفي100005
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ايت بخاير/مالطاهر ندير745352شيشاوةمراكش اسفي100006
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيالمفتشية االقليميةحسن بودار769986شيشاوةمراكش اسفي100007
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أسراتو/مرشيد عبو1047236شيشاوةمراكش اسفي100008
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم السعديين/ممحمد محسن الحسني1047710شيشاوةمراكش اسفي100009
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أوالد بيبو/ممحمد مجبور1049361شيشاوةمراكش اسفي100010
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تكاديرت/مموالي عبد الغني لخضر1050013شيشاوةمراكش اسفي100011
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائي2م النهضة لحسن أيت وعبو1050116شيشاوةمراكش اسفي100012
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم عالل بن عبد هللانورالدين أعوو1052077شيشاوةمراكش اسفي100013
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أيت هادي/مالمختار الحمري1052287شيشاوةمراكش اسفي100014
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم اإلبتدائيم دوار حمر/ممحمد الوثيق1052304شيشاوةمراكش اسفي100015
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم عالل بن عبد هللاسريا الرجدالي1052356شيشاوةمراكش اسفي100016
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيمدرسة إمام الدينابريك أمـزون1052807شيشاوةمراكش اسفي100017
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم بولعوان/محياة أيت الحاد1113909شيشاوةمراكش اسفي100018
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم بولعوان/مشراف أيتسعيد1116288شيشاوةمراكش اسفي100019
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم لبـراج/معبد الكبير بوركوكو1118701شيشاوةمراكش اسفي100020
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/ممريم سعود1154865شيشاوةمراكش اسفي100021
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تالمنزو/ممصطفى اصنيبة1155082شيشاوةمراكش اسفي100022
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم الحكات/مادريس الموراني1155116شيشاوةمراكش اسفي100023
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أهديل/معبد الرحيم بوالصدال1155118شيشاوةمراكش اسفي100024
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تزدرة/مياسين أسنان1155140شيشاوةمراكش اسفي100025
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيمدرسة لوشاوشانورالدين تدرارت1158020شيشاوةمراكش اسفي100026
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم كماسة/مابراهيم معرير1158144شيشاوةمراكش اسفي100027
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم الرحيالت/مفؤاد بوسيف1159169شيشاوةمراكش اسفي100028
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم اإلبتدائيم تزدرة/مبوبكر عاديل1172913شيشاوةمراكش اسفي100029
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ازنادة/محسن العسري1173657شيشاوةمراكش اسفي100030
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم إغزرإزكارن/ممحمد العبريدي1176018شيشاوةمراكش اسفي100031
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم لمينات/منورة البناني1176105شيشاوةمراكش اسفي100032
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم النبـوغ/معادل لحلو الكلبة1180793شيشاوةمراكش اسفي100033
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم بولعوان/معبد الرحيم أيت القرشي1234084شيشاوةمراكش اسفي100034
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم دار أكيماخ/ماسماعيل انزيض1234399شيشاوةمراكش اسفي100035
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أمكضران/معبد الباقي بنكوزي1234901شيشاوةمراكش اسفي100036
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم اجديدة/مكمال بنلعلو1234952شيشاوةمراكش اسفي100037
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم كماسة/ممحمود بوعدي1235098شيشاوةمراكش اسفي100038
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/مسناء بويمواس1235242شيشاوةمراكش اسفي100039
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أيت احساين/منعيمة بوني1235327شيشاوةمراكش اسفي100040
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم دار أكيماخ/منجيدة إغران1237551شيشاوةمراكش اسفي100041
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم الحمري/ممصطفى أيت باسو1263494شيشاوةمراكش اسفي100042
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم اإلبتدائيم اوالد عزوز/مبوجمعة أمغوس1263739شيشاوةمراكش اسفي100043
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم تاجوجت/مسناء بوزيت1265066شيشاوةمراكش اسفي100044
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم إغزرإزكارن/مخالد الفائدي1265813شيشاوةمراكش اسفي100045
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم إميزن/مماجدة المهروج1266234شيشاوةمراكش اسفي100046
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم إدازن/مالمهدي السابق1266284شيشاوةمراكش اسفي100047
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ابن الدكالي/مليلى الجبراتي1266826شيشاوةمراكش اسفي100048
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ابن الدكالي/محسن حـداني1266934شيشاوةمراكش اسفي100049
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم بولعوان/مالحسين لمكردس1267932شيشاوةمراكش اسفي100050
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم بولعوان/مسعيد وجادي1268823شيشاوةمراكش اسفي100051
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم النبـوغ/معادل برجي1305942شيشاوةمراكش اسفي100052
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم إغزرإزكارن/مفاطمة بليهي1306011شيشاوةمراكش اسفي100053
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم إمين واسيف/مالحسين أيت بوعزة1367009شيشاوةمراكش اسفي100054
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/مجهاد الحقيقي1367490شيشاوةمراكش اسفي100055
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم اوالد عبد هللا مبارك/مبشرى بنمحمود1368238شيشاوةمراكش اسفي100056
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/مرضا خـالف1368572شيشاوةمراكش اسفي100057
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم روهالة/موفاء عز الدين1399271شيشاوةمراكش اسفي100058
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم أيت لحسن/مغزالن بوسليكي1399579شيشاوةمراكش اسفي100059
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أندورار/ممصطفى الراقي1400055شيشاوةمراكش اسفي100060
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم احصاين/مميرة خربوش1400428شيشاوةمراكش اسفي100061
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم واد تانسيفت/مموفيدة سعاف1400957شيشاوةمراكش اسفي100062
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم النزالة/مهشام العرفولي89774شيشاوةمراكش اسفي100063
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم بلمقدم/مم رشيد مولزيم العلوي1047741شيشاوةمراكش اسفي100064
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم اهديل/مهشام المدكوري1048091شيشاوةمراكش اسفي100065
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم أكـرض/مجمال الحنصالي1052297شيشاوةمراكش اسفي100066
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيمدرسة الزهراءفاطمة أيت عدي1155135شيشاوةمراكش اسفي100067
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ازنادة/محسن أيت البشير1174932شيشاوةمراكش اسفي100068
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم اهل لحريمة/مخالد عال1174995شيشاوةمراكش اسفي100069
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم احصاين/مكمال الهزام1175484شيشاوةمراكش اسفي100070
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

Page 38



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذة التعليم اإلبتدائيم دارأكيماخ/مسعاد قنديـل1237812شيشاوةمراكش اسفي100071
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم الحمري/مهشام أيت حمو1263539شيشاوةمراكش اسفي100072
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم احمد سالم/مإيمان بـدوي1264093شيشاوةمراكش اسفي100073
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم ادازن/مفاطمة الحري1266051شيشاوةمراكش اسفي100074
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم اإلبتدائيم زهرة بنت عمر/ممحمد حتيم706494شيشاوةمراكش اسفي100075
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذة التعليم اإلبتدائيم تكاديرت/مهنـد احميداش1052914شيشاوةمراكش اسفي100076
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م فج الريحثورية ازعيتر1308590الصويرةمراكش اسفي100077
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م فج الريحعبدالعزيز فهمي1155854الصويرةمراكش اسفي100078
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيدي غانمحميد المسبب1400039الصويرةمراكش اسفي100079
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اكوزلننزهة زروال14001110الصويرةمراكش اسفي100080
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الرياضمحمد ادريسي744139الصويرةمراكش اسفي100081
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد حسانلطيفة الحنافي1119652الصويرةمراكش اسفي100082
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابي البركاتسعاد زكراوي1153566الصويرةمراكش اسفي100083
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م مسكالةموالي الحسن المفضل1122174الصويرةمراكش اسفي100084
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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المديرية 

اإلقليمية
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جماعي استدعاء
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن زهرمحمد امغار1269030الصويرةمراكش اسفي100085
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيدي عيسى البئرلحسن الكجون1157855الصويرةمراكش اسفي100086
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المناصيرنادية نصاب1268700الصويرةمراكش اسفي100087
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيشاتعصام العالمة1400007الصويرةمراكش اسفي100088
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المناصيرنعيمة اواري1263863الصويرةمراكش اسفي100089
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الميراتجالل الدالي1175375الصويرةمراكش اسفي100090
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اهل الجمعةمحمد الربيب1180124الصويرةمراكش اسفي100091
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيدي محمد مرزوقغالم السباعي1400068الصويرةمراكش اسفي100092
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اساغنالعربي العواد1265634الصويرةمراكش اسفي100093
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م موسى بن نصيرمروان منسوم1052786الصويرةمراكش اسفي100094
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م موسى بن نصيرمصطفى عزي63631الصويرةمراكش اسفي100095
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الفرابيسليمة بلفقيه1399346الصويرةمراكش اسفي100096
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م محمد الزقطونيسعاد التيكي63173الصويرةمراكش اسفي100097
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م عمرو بن العاصرسيد ادار1267285الصويرةمراكش اسفي100098
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيشاتعبدالكبير البانة1052630الصويرةمراكش اسفي100099
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيالمدرسة الجديدة الحنشانطارق حمادي1267060الصويرةمراكش اسفي100100
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م زاوية لوضامحمد سالم743593الصويرةمراكش اسفي100101
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م بن الهيثملطيفة هراندو1179867الصويرةمراكش اسفي100102
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سكياطفوزية الرائس1236798الصويرةمراكش اسفي100103
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تبولعوانتغزالن ايت العربي1234132الصويرةمراكش اسفي100104
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تبولعوانتمراد الهدري1044828الصويرةمراكش اسفي100105
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م زاوية بنحميدةشعيب بنيفو1045016الصويرةمراكش اسفي100106
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن زهرابراهيم النية1047299الصويرةمراكش اسفي100107
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت ابراهيمة اسعيدعبداللطيف افلكاي1263375الصويرةمراكش اسفي100108
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت ابراهيمة اسعيديوسف منتصر1267233الصويرةمراكش اسفي100109
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م زاوية سكياطنورالدين التوابتي1236885الصويرةمراكش اسفي100110
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيشاتسمير الهيري1306833الصويرةمراكش اسفي100111
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م بئر انزرانفيروز سعدان63147الصويرةمراكش اسفي100112
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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أستاذ التعليم االبتدائيم م سميموخديجة بيكروان157870الصويرةمراكش اسفي100113
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المسيرة الخضراءهشام اكورض1263411الصويرةمراكش اسفي100114
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحلطيفة صنصال1113812الصويرةمراكش اسفي100115
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحموسى عيدي56744الصويرةمراكش اسفي100116
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحرشيد ادبها1267288الصويرةمراكش اسفي100117
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحمحمد إحلم1368491الصويرةمراكش اسفي100118
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحعبدالكبير الموساوي1044968الصويرةمراكش اسفي100119
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الخواضراعبدالكبير الكامل1155909الصويرةمراكش اسفي100120
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م احمد الهرويبومهدي الشقيري1044914الصويرةمراكش اسفي100121
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اداوكلولالمصطفى اعراب60521الصويرةمراكش اسفي100122
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ارتوفالحلحسن حرشي57461الصويرةمراكش اسفي100123
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المسيرة الخضراءمحمد بلقاضي338759الصويرةمراكش اسفي100124
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الدحامنةاحمد الفتال1399832الصويرةمراكش اسفي100125
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكراردةفاطمة الحراوي1237696الصويرةمراكش اسفي100126
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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أستاذ التعليم االبتدائيم م الزاويةجالل الحفاص1176832الصويرةمراكش اسفي100127
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م كشوللةمحمد بونفرت55742الصويرةمراكش اسفي100128
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المنظر الجميلرشيد كريمي1046165الصويرةمراكش اسفي100129
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت بوزدوكعبدالكريم تقرت1157850الصويرةمراكش اسفي100130
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م احمد الهروييوسف لصفر1052775الصويرةمراكش اسفي100131
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيد علي بن معاشوامال البدرة1305889الصويرةمراكش اسفي100132
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيد علي بن معاشوعبد السالم اخياض1172864الصويرةمراكش اسفي100133
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيد علي بن معاشومجيدة امزيان1154728الصويرةمراكش اسفي100134
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اغيسيمحمد لغزيلي1307737الصويرةمراكش اسفي100135
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تهلوانتلحسن كريم1307546الصويرةمراكش اسفي100136
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اركانالحسين انظام1122026الصويرةمراكش اسفي100137
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م بئر اكواتالعياشي البصري1175455الصويرةمراكش اسفي100138
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الزاويةيوسف لكريدي1122200الصويرةمراكش اسفي100139
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الميراتعماد الشفري1053015الصويرةمراكش اسفي100140
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م اركانحسن حلمي1122179الصويرةمراكش اسفي100141
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اهل الجمعةسعيد الطاهري1120731الصويرةمراكش اسفي100142
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الميراتعبدالكريم بوزرود1265070الصويرةمراكش اسفي100143
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م بئركواتعبد المجيد الكلوش59373الصويرةمراكش اسفي100144
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الزاويةعبداللطيف بوحجري1122183الصويرةمراكش اسفي100145
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الزاويةمحمد البوهالي1122176الصويرةمراكش اسفي100146
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت ابراهيمعبدالرحيم المنصوري1266257الصويرةمراكش اسفي100147
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م القاضي عياضعثمان الراجي1157013الصويرةمراكش اسفي100148
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المخاليفاحمد قرمادي1120679الصويرةمراكش اسفي100149
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المخاليفعبدالنعيم رمضاوي1239125الصويرةمراكش اسفي100150
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تفتاشتبشرى امروش1234368الصويرةمراكش اسفي100151
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اقرمودرضوان عماد1173924الصويرةمراكش اسفي100152
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المختار السوسينبيل الحمداني1236253الصويرةمراكش اسفي100153
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الجرارثةعلي االيوبي740310الصويرةمراكش اسفي100154
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م القاضي عياضتوفيق داوي1235744الصويرةمراكش اسفي100155
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت اديرمحمد دروش1049522الصويرةمراكش اسفي100156
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اباروالعربي لعبوب1157836الصويرةمراكش اسفي100157
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م عبدالكريم الخطابيامينة المعتصم56510الصويرةمراكش اسفي100158
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة سيدي عبدالجليلثورية حمزاوي1044797الصويرةمراكش اسفي100159
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سيدي صالح الركراكيهشام بليق89837الصويرةمراكش اسفي100160
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد عبدالحليمعزيز خمران1052151الصويرةمراكش اسفي100161
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تيكوداررياض علي1239188الصويرةمراكش اسفي100162
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابي البركاتمحمد كواحي1266873الصويرةمراكش اسفي100163
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيشاتمنير كرا1267609الصويرةمراكش اسفي100164
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اهل الجمعةعمر زعتم740679الصويرةمراكش اسفي100165
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الراردةفتيحة الوادي1123197الصويرةمراكش اسفي100166
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تفتاشتاحمد الهيبة1154981الصويرةمراكش اسفي100167
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن بطوطةعبد الكريم الزروال1236912الصويرةمراكش اسفي100168
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد حسانحسن الداودي1050452الصويرةمراكش اسفي100169
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن الزاععبد الرحيم الفاتيحي56599الصويرةمراكش اسفي100170
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الزاويةيوسف خالقي63611الصويرةمراكش اسفي100171
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تيدزيوردة زخنيني1269953الصويرةمراكش اسفي100172
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن بطوطةهند مسوس1052834الصويرةمراكش اسفي100173
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اغيسيعبدالعالي زيط1308591الصويرةمراكش اسفي100174
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اصهاهالسعاد الصديقي1263926الصويرةمراكش اسفي100175
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابارولحسن اتعيميرا1118378الصويرةمراكش اسفي100176
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابن سيناهشام المعيزي1044888الصويرةمراكش اسفي100177
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الجوالنخديجة بوعفسا1235102الصويرةمراكش اسفي100178
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م سميموعبدالغاني صبار1115794الصويرةمراكش اسفي100179
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م علي بن معاشوحميد بيغرداين1235068الصويرةمراكش اسفي100180
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة البحيرةحليمة كربوش1052838الصويرةمراكش اسفي100181
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اقرمودادريس لبرابر64099الصويرةمراكش اسفي100182
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م المرابطينكنزة بيزضاض1173241الصويرةمراكش اسفي100183
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م احمد الهرويالحسين تجعت1052707الصويرةمراكش اسفي100184
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الفيجلعبدالرحمان الفرقشي1050456الصويرةمراكش اسفي100185
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تبولعوانتعبداللطيف قنابعو1044860الصويرةمراكش اسفي100186
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م االمام الجزولياحمد الخالدي1045585الصويرةمراكش اسفي100187
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تهلوانتعصام احميدة1307314الصويرةمراكش اسفي100188
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تفتاشتيونس واحمان1052826الصويرةمراكش اسفي100189
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م االمام مالكعبدهللا ابوقسام1049625الصويرةمراكش اسفي100190
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م تفتاشتبهيجة اللواح1122237الصويرةمراكش اسفي100191
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م يئر انزرانسفيان حدادية1266938الصويرةمراكش اسفي100192
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م الفيجلغزالن المشترائي1157892الصويرةمراكش اسفي100193
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م ابوبكرالصديقجمال جالل58238الصويرةمراكش اسفي100194
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد حسانعبدالجليل ابن ياسين1122236الصويرةمراكش اسفي100195
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م المناصيررضوان الجمالي1052524الصويرةمراكش اسفي100196
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم م زاوية سكياطأسماء ساني1239423الصويرةمراكش اسفي100197
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

أستاذ التعليم االبتدائيم م مسكالةرضوان باجديكان1264274الصويرةمراكش اسفي100198
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة الخنساءمحمد بنخرشاش54777الرحامنةمراكش اسفي100199
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم سيدي عبد هللا,ممحمد بوحمرية56034الرحامنةمراكش اسفي100200
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة ام المؤمنينادريس بناني56262الرحامنةمراكش اسفي100201
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم المرابطين,ممحمد الحسناوي56486الرحامنةمراكش اسفي100202
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم السميحات,معبد الوافي ساجد58618الرحامنةمراكش اسفي100203
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم السميحات,معبد الرحيم خالد61301الرحامنةمراكش اسفي100204
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم سيدس كروم,محسن الطاهري62622الرحامنةمراكش اسفي100205
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدسة ابي بكر الصديقنور الدين بنعباس89893الرحامنةمراكش اسفي100206
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم الزرقطوني المركزية,مالمصطفى الحاجي89941الرحامنةمراكش اسفي100207
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة الفضيلةعبد المجيد فراح204476الرحامنةمراكش اسفي100208
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم لبراحلة,مخالد كب739187الرحامنةمراكش اسفي100209
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم النواجي,مجمال بويدة740822الرحامنةمراكش اسفي100210
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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استاذ التعليم االبتدائيم الشراردة/ممحمد ابو العزم749173الرحامنةمراكش اسفي100211
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد الزعرية,مم عبد الجليل العطري749431الرحامنةمراكش اسفي100212
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم الغشاوات/منور الدين السويدي1047212الرحامنةمراكش اسفي100213
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة احمد بال فريجعبد الحق افرندي1047303الرحامنةمراكش اسفي100214
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم الحنيشات,مرشيد سليم1047307الرحامنةمراكش اسفي100215
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد الزعرية,محسن الكرعي1047649الرحامنةمراكش اسفي100216
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد الحاج,معبد الجليل عبيدة1047744الرحامنةمراكش اسفي100217
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم عبد هللا الحصارة,ممحمد بيع1048995الرحامنةمراكش اسفي100218
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد غنام الطلوح/ممحمد سمي الغجواني1114774الرحامنةمراكش اسفي100219
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد محمود,مبوعين هشام1114786الرحامنةمراكش اسفي100220
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم القليعة/مهشام بنزهرون1117734الرحامنةمراكش اسفي100221
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم البراحلة,معلي الحيرش1118045الرحامنةمراكش اسفي100222
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم المولى سليمان/مموالي مهدي شيكر1118886الرحامنةمراكش اسفي100223
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد با/مسعيد صابر1118922الرحامنةمراكش اسفي100224
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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استاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبو,محميد حميم1120021الرحامنةمراكش اسفي100225
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد بنعنو,معبد الحكيم الهالل1120025الرحامنةمراكش اسفي100226
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم السميحات/معبد الكريم بلقيس1153918الرحامنةمراكش اسفي100227
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم المتاكيل,ممحمد ايت مسعود1154617الرحامنةمراكش اسفي100228
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم الشراردة/ممحمد دهيس1154667الرحامنةمراكش اسفي100229
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم لمحرة,مالسعيد رشدي1154678الرحامنةمراكش اسفي100230
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوبكر/معبد هللا كنار1154888الرحامنةمراكش اسفي100231
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد لحسن,ممصطفى الكجدالي1155097الرحامنةمراكش اسفي100232
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوبكر/ممحمد خيا1155105الرحامنةمراكش اسفي100233
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم انزالت لعظم,مهشام فتح هللا1155114الرحامنةمراكش اسفي100234
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد حموش/مهند عالوي1174974الرحامنةمراكش اسفي100235
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم الزيود/معبد العزيز العيدي1174982الرحامنةمراكش اسفي100236
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم المحرة/ممحمد البصري1175456الرحامنةمراكش اسفي100237
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيم اوالد عامر المحرة/مهشام العباس1176031الرحامنةمراكش اسفي100238
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )
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استاذ التعليم االبتدائيم اوالد با,مرضوان ليا1177616الرحامنةمراكش اسفي100239
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة المسيرة الخضراءالحسنية مويح1178461الرحامنةمراكش اسفي100240
ثانوية الرحالي الفاروق 

(الداوديات )

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم  لحليوات,مبدر الدين حامدون1179155الرحامنةمراكش اسفي100241

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم لمحرة,متوفيق ايت عيان1234048الرحامنةمراكش اسفي100242

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الشليح,محليمة اكتف1234336الرحامنةمراكش اسفي100243

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد ابا/مالجياللي بلعماري1234766الرحامنةمراكش اسفي100244

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد حسون حمري,معبد هللا بلفقيه1234779الرحامنةمراكش اسفي100245

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم القليعة/مبنهبو عبد الحق1234903الرحامنةمراكش اسفي100246

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد بوزيد/مهشام بوعدو1235123الرحامنةمراكش اسفي100247

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الشليح,مسفيان بوحفص1235212الرحامنةمراكش اسفي100248

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم بوشان/مهالل بيوض1235465الرحامنةمراكش اسفي100249

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم بوشان/ممحمد الشهب1235586الرحامنةمراكش اسفي100250

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبو,معادل لعثام1237982الرحامنةمراكش اسفي100251

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم  الطرش/منجالء منوال1238331الرحامنةمراكش اسفي100252
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(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الشراردة/مفؤاد محيي الدين1238514الرحامنةمراكش اسفي100253

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الطلوح,معبد االله السعضالوي1239234الرحامنةمراكش اسفي100254

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم لعريصة,مسمير زاح1239751الرحامنةمراكش اسفي100255

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد السالمي,معبد الرحيم شعطيط1265199الرحامنةمراكش اسفي100256

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد عامر المحرة,ميونس الشرادي1265252الرحامنةمراكش اسفي100257

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الشليح,ماشرف الحسيب1266021الرحامنةمراكش اسفي100258

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد منصور,معبد اللطيف الصبار1266553الرحامنةمراكش اسفي100259

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم عامر المحرة,مسهام غنام1266840الرحامنةمراكش اسفي100260

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم لعريصة/ماسامة كينو1266896الرحامنةمراكش اسفي100261

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الزرقطوني المركزية,محميد احميد1267226الرحامنةمراكش اسفي100262

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد با موسى,مزكرياء  لمتوبي1268027الرحامنةمراكش اسفي100263

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم بو شان/مبوشعيب راوي1269193الرحامنةمراكش اسفي100264

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد لحسن,مجواد العوني1305792الرحامنةمراكش اسفي100265

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم الصوالح بن حمادي,ميونس بلعيشي1305996الرحامنةمراكش اسفي100266
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(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد خليفة/مرضوان بو حزامة1306236الرحامنةمراكش اسفي100267

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم سيدي عبد هللا,ممحمد جونجير1307516الرحامنةمراكش اسفي100268

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم بوشان/معبد االله وقيدة1308159الرحامنةمراكش اسفي100269

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم لعريصة/معادل ايت اجديد1367030الرحامنةمراكش اسفي100270

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم عكرمة,معصام القرفة1367567الرحامنةمراكش اسفي100271

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم لعريصة/ممحمد باعبو1368118الرحامنةمراكش اسفي100272

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوبكر/مسهام كنبور1368398الرحامنةمراكش اسفي100273

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوبكر,مهشام كرمون1368399الرحامنةمراكش اسفي100274

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم اوالد الحاج,معبد الغاني السرغيني1400064الرحامنةمراكش اسفي100275

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم المتاكيل,ممحمد خيروني1400414الرحامنةمراكش اسفي100276

(جليز)اعدادية النخيل استاذ التعليم االبتدائيم أوال ناصر إملول/مفاطمة أشوهان1044596الرحامنةمراكش اسفي100277

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد أحميدة/ماصنيكي  عبد النبي1120777آسفيمراكش اسفي100278

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطهاهرة/مماجري  عبدالحميد1179425آسفيمراكش اسفي100279

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد أحميدة/مالشاوي  حميد59956آسفيمراكش اسفي100280
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيعبد السالم  الوزانيالغداني  بشرى56728آسفيمراكش اسفي100281

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم احد البخاتي/مالسعيد  اشرف1236819آسفيمراكش اسفي100282

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطهاهرة/ممروري  عبدالرزاق1047632آسفيمراكش اسفي100283

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان/مفرحون  عبد هللا56566آسفيمراكش اسفي100284

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان/مالمكاوي  الحسن1174544آسفيمراكش اسفي100285

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان/ممزيان  بوجمعة1044796آسفيمراكش اسفي100286

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد امحارب/مفتحي  كبير1052146آسفيمراكش اسفي100287

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي امحمد السباعي/ممنون  منى1052417آسفيمراكش اسفي100288

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي امحمد السباعي/مالسعدي  مبارك1120656آسفيمراكش اسفي100289

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الجرادات/مسهيب  عبد الرحيم89198آسفيمراكش اسفي100290

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم احد البخاتي/مامويا  حفصة الباتول1268505آسفيمراكش اسفي100291

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم دار الزيدية/مصبان  حميد91729آسفيمراكش اسفي100292

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيير/مبن بكار  لبنى63642آسفيمراكش اسفي100293

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبد الواسع/مبرقية  احسان1264623آسفيمراكش اسفي100294
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيغشت 20بنزيتي  محمد383631آسفيمراكش اسفي100295

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم دار القائد عيسى/مالرحيم.الهاريوي  ع738901آسفيمراكش اسفي100296

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الشهدة/مقويسري  نادية1269103آسفيمراكش اسفي100297

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد الحاج امفدة/مكنكاف  عبد الحق377773آسفيمراكش اسفي100298

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم برج الناظور/مالخطابي  نفيسة725766آسفيمراكش اسفي100299

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المالح/مكرض  رشيد60473آسفيمراكش اسفي100300

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيير/ممارسي  ابراهيم1052410آسفيمراكش اسفي100301

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد أحميدة/مهاشمي  صفاء1400195آسفيمراكش اسفي100302

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الموحدين/ مالخالدي  محمد نوفل1266157آسفيمراكش اسفي100303

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن النفيس/منورالدين شعا1235469آسفيمراكش اسفي100304

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الغيات/مصباح  الخياطي1266178آسفيمراكش اسفي100305

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم براكة الراضي/ممنكاد  رشيد1268341آسفيمراكش اسفي100306

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم براكة الراضي/مالدحومي  خليل1053078آسفيمراكش اسفي100307

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم براكة الراضي/مندير  الحو1265996آسفيمراكش اسفي100308
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم النواصرة اوالد الحاج/مكاف  يوسف61755آسفيمراكش اسفي100309

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم النواصرة اوالد الحاج/معبد الواحد  عدادي1049624آسفيمراكش اسفي100310

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيير/مفكار  عادل1052144آسفيمراكش اسفي100311

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن حنبل/معمر طاليدي1239603آسفيمراكش اسفي100312

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد طلحة/مزيكيال  خدوج766202آسفيمراكش اسفي100313

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد طلحة/منعيم  نادية1120653آسفيمراكش اسفي100314

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم السراحنة بوسكمان/مالحيداوي  نعيم1177318آسفيمراكش اسفي100315

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لعوينة/مأنوار  النميلي1179440آسفيمراكش اسفي100316

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أهل الواد/مبنهار  عز الدين720987آسفيمراكش اسفي100317

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المالح/مأحمد  حبيبي1237175آسفيمراكش اسفي100318

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم السور/ممكرم  بشرى1238570آسفيمراكش اسفي100319

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحرارثة/مكويندي  غسان1177856آسفيمراكش اسفي100320

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الدعاكرة/ممستقير  عصام1052438آسفيمراكش اسفي100321

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الرواحلة/مصادق  عبد االله1239270آسفيمراكش اسفي100322
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم احد البخاتي/ملعناية  بشرى1307645آسفيمراكش اسفي100323

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم رباط الشيخ/مالدين الركني  جمال1156002آسفيمراكش اسفي100324

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن الهيثم/مالسوكافي  محمد765473آسفيمراكش اسفي100325

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائي السالمالسبتي  محمد1048659آسفيمراكش اسفي100326

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن تومرت/مبركات  نبيل1305933آسفيمراكش اسفي100327

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم دار الحاجي/مالقبة  عادل1236483آسفيمراكش اسفي100328

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيعالل بن عبد هللاحسني  محمد1052212آسفيمراكش اسفي100329

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الخوادرة/مالدغواني  رياض1053093آسفيمراكش اسفي100330

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحمامشة/مبنكارة  حنان1234944آسفيمراكش اسفي100331

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي التيجي/ميوسف.عبد ربه  م1120847آسفيمراكش اسفي100332

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبة/مالضريف  ربيعة734867آسفيمراكش اسفي100333

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الجرادات/مجمالي  أسية1180641آسفيمراكش اسفي100334

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لعوينة/مإلهام  فرنان1175790آسفيمراكش اسفي100335

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الهمامدة/مبن اسماعين  كمال1235006آسفيمراكش اسفي100336
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحرارثة/مالكصاب  هشام1046116آسفيمراكش اسفي100337

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم دار الزرهوني/مفروخ  احمد1049617آسفيمراكش اسفي100338

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العبادلة/مسحمود  عثمان1178820آسفيمراكش اسفي100339

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الدعاكرة/مامهيمر  نور الدين1120713آسفيمراكش اسفي100340

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم مول البركي/معشيق  هشام64656آسفيمراكش اسفي100341

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيزين العابدين المختلطةعبد النبي  امينة62217آسفيمراكش اسفي100342

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم السراحنة بوسكمان/مهشام  معتصم89055آسفيمراكش اسفي100343

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم عبد المومن/مادريسي  سميرة1120747آسفيمراكش اسفي100344

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الواد الغارق/مباين  عزيز1052626آسفيمراكش اسفي100345

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد احمد/مفوناس  صباح1045997آسفيمراكش اسفي100346

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمد بالد الجدالبرودي  إلهام745591آسفيمراكش اسفي100347

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمد السالمعبد العزيز النديري1049608آسفيمراكش اسفي100348

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان/ممحمد حوزمار1155973آسفيمراكش اسفي100349

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المعاشات/مخليل ايت الخرصة1120664آسفيمراكش اسفي100350
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم زاوية الراضي/ممحمد افنوني775290آسفيمراكش اسفي100351

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الصبابحة/معبد السالم السمهاوي57592آسفيمراكش اسفي100352

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أهل الواد/مموالي الطيب  عبد ربه63688آسفيمراكش اسفي100353

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبد الواسع/معبد الرحيم  الشيخ1120842آسفيمراكش اسفي100354

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبد الواسع/ملمتوني  وداد1052296آسفيمراكش اسفي100355

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد احمد/مبوغنيمي  يوسف1052776آسفيمراكش اسفي100356

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطهاهرة/مشنفير  عبد الصمد1173608آسفيمراكش اسفي100357

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطهاهرة/مافرندي  حميد1120704آسفيمراكش اسفي100358

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي التيجي/مقفلي  حياة1120689آسفيمراكش اسفي100359

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد امحارب/مسباتيخة  ليلى1239386آسفيمراكش اسفي100360

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن حنبل/مايت خوية لحسن  سعيد1155912آسفيمراكش اسفي100361

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم دار الزرهوني/مالحبوبي  المصطفى1049603آسفيمراكش اسفي100362

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن حنبل/مالنوقة  محمد64525آسفيمراكش اسفي100363

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بئر اوزو/مبلمودن  يوسف1155843آسفيمراكش اسفي100364
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الغيات/مبن الشيخ  فاطمةالزهرة1052719آسفيمراكش اسفي100365

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العكارطةروبيو  رشيد1120709آسفيمراكش اسفي100366

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن حنبل/مغرابي  ميلود1269232آسفيمراكش اسفي100367

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم السور/مروباطي  سلوى1155967آسفيمراكش اسفي100368

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم  اوالد بوعريس/مامال عتيقي1155300آسفيمراكش اسفي100369

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أهل الواد/مالغماز  رضوان739062آسفيمراكش اسفي100370

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن تومرت/مخطابي  يوسف1178372آسفيمراكش اسفي100371

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيغشت 20الدناوي  م الحفيظ1155870آسفيمراكش اسفي100372

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لعثامنة/مناصر  الخرصي1236471آسفيمراكش اسفي100373

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم عبد المومن/مناده  محمد1238666آسفيمراكش اسفي100374

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم احد البخاتي/مخالد  اليقوتي1155924آسفيمراكش اسفي100375

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الصبابحة/ماحمد  الحصار1177655آسفيمراكش اسفي100376

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن الهيثم/مالشهالوي  ادريس1120651آسفيمراكش اسفي100377

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزالقة/مامعسو  رجاء61065آسفيمراكش اسفي100378
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الصبابحة/مالحنجري  يوسف1120691آسفيمراكش اسفي100379

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد سليمان/ملمعيزي  فاطمة63068آسفيمراكش اسفي100380

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد عبد هللا/مفرجي  مصطفى59381آسفيمراكش اسفي100381

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد سعادة/معابد  هشام1174857آسفيمراكش اسفي100382

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحساسنة/مالتومي  هشام1236899آسفيمراكش اسفي100383

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لمراسلة/مبوعزوني  مصطفى1235129آسفيمراكش اسفي100384

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم براكة الراضي/مالبدوي  يونس1120707آسفيمراكش اسفي100385

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن تومرت/مجنان  محمد1180638آسفيمراكش اسفي100386

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم السور/مناعوم  صباح1120765آسفيمراكش اسفي100387

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائي1م الدعيجات/مهشام  هومار1156030آسفيمراكش اسفي100388

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم رباط الشيخ/مالزلواني  حورية1180930آسفيمراكش اسفي100389

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد سعادة/مندير  بهاء الدين1264113آسفيمراكش اسفي100390

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الرحاحلة/ملحسن  جواد57512آسفيمراكش اسفي100391

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الرزوكات/مابو عبد هللا  شكيب1233857آسفيمراكش اسفي100392
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لحضر/مالخصالي  هدى1155933آسفيمراكش اسفي100393

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم برج الناظور/مبنجلول  الهام734856آسفيمراكش اسفي100394

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم امشعرن/مالعزيز.حسني  ع1048819آسفيمراكش اسفي100395

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابن النفيس/مالغنيمي  نبيلة1236179آسفيمراكش اسفي100396

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الرواحلة/مدرويش  امال1047411آسفيمراكش اسفي100397

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد سليمان/مخديجة  مغار1238478آسفيمراكش اسفي100398

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي التيجي/ممينة  بوطالب1153542آسفيمراكش اسفي100399

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي امحمد السباعي/مالفارسي  يوسف1047622آسفيمراكش اسفي100400

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عامر/مالوثيق  عبد اإلله1236699آسفيمراكش اسفي100401

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد احمد/محجلي  رشيد1122825آسفيمراكش اسفي100402

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الشهادة/مشهبان هشام1157752آسفيمراكش اسفي100403

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطواهرة/معبد الكبير طلحة60134قلعة السراغنةمراكش اسفي100404

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي موسى/ميوسف عبو1263219قلعة السراغنةمراكش اسفي100405

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/معالل فهمي1236961قلعة السراغنةمراكش اسفي100406
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أحمد بلحاج/مسعيد كاسم1266811قلعة السراغنةمراكش اسفي100407

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بومنيع/منبيل خطبي1237891قلعة السراغنةمراكش اسفي100408

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر زمران/مياسين الحسناوي1173771قلعة السراغنةمراكش اسفي100409

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبو العطاوية/معبد الرحيم وعتات1238847قلعة السراغنةمراكش اسفي100410

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بوحماد/مرشيد النويتي1122530قلعة السراغنةمراكش اسفي100411

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سوق السبت/مرحال األبيض89229قلعة السراغنةمراكش اسفي100412

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لوناسدة/معمر صادق89109قلعة السراغنةمراكش اسفي100413

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي الجمعة/ممحمد العماري1123397قلعة السراغنةمراكش اسفي100414

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بوحماد/مالمصطفى الطائع61195قلعة السراغنةمراكش اسفي100415

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ابراهيم العطاوية/مابراهيم معزى89247قلعة السراغنةمراكش اسفي100416

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر زمران/ممحمد الهامي1122552قلعة السراغنةمراكش اسفي100417

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطواهرة/ممحمد امجكان1175020قلعة السراغنةمراكش اسفي100418

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عيسى/مسعيد بوطيب1156142قلعة السراغنةمراكش اسفي100419

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبو العطاوية/ممحمد سليماني1239479قلعة السراغنةمراكش اسفي100420
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بوروطة/ممحمد شريف1114634قلعة السراغنةمراكش اسفي100421

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بن رحال/مراشيد رافيق1239100قلعة السراغنةمراكش اسفي100422

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد يعيش/معبد هللا الهداجي55705قلعة السراغنةمراكش اسفي100423

ابتسام شنخير1119809قلعة السراغنةمراكش اسفي100424
م أوالد ابراهيم الواد /م

األخضر
(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائي

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سوق السبت/مصالح مجاهد739205قلعة السراغنةمراكش اسفي100425

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد مسعود/متوفيق رشدي1179632قلعة السراغنةمراكش اسفي100426

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الشهيد رحال بن أحمدفاطمة مصاحفي317981قلعة السراغنةمراكش اسفي100427

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الشهيد رحال بن أحمدخديجة فرحات1118202قلعة السراغنةمراكش اسفي100428

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد امبارك/معادل زجاج1180924قلعة السراغنةمراكش اسفي100429

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الشهيد رحال بن أحمدسالمة المزالني776151قلعة السراغنةمراكش اسفي100430

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العرارمة/ماسليمان غزالني740589قلعة السراغنةمراكش اسفي100431

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم رجراجة/محسن الحو1123463قلعة السراغنةمراكش اسفي100432

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/معبد القادر كراب725333قلعة السراغنةمراكش اسفي100433

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بن رحال/مفؤاد المازيني1122555قلعة السراغنةمراكش اسفي100434
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لوناسدة/مالمصطفى لخزاني1122524قلعة السراغنةمراكش اسفي100435

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لوناسدة/معز الدين عباد1156183قلعة السراغنةمراكش اسفي100436

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لوناسدة/مهشام العابد العمراني1122549قلعة السراغنةمراكش اسفي100437

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اكتاوة/ممحمد اسماعيني1120998قلعة السراغنةمراكش اسفي100438

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الطواهرة/ممحمد المهني1158353قلعة السراغنةمراكش اسفي100439

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحمادنة السفلى/مالحسين حنشي1179854قلعة السراغنةمراكش اسفي100440

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/مالسعيد المترجي1159170قلعة السراغنةمراكش اسفي100441

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عيسى/مالمعطي المنصور1236542قلعة السراغنةمراكش اسفي100442

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد رافع/ممكتوب بنهيم1159196قلعة السراغنةمراكش اسفي100443

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد فطام/موديان باكي1234670قلعة السراغنةمراكش اسفي100444

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد رافع/مرشيد ناجح1178541قلعة السراغنةمراكش اسفي100445

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العثامنة/ممحمد فكري746323قلعة السراغنةمراكش اسفي100446

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الشيظمية/مهشام زهراوي1178790قلعة السراغنةمراكش اسفي100447

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابسيبيسة/مسعيد الواثق1236727قلعة السراغنةمراكش اسفي100448
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العثامنة/معبد اللطيف الملوكي1159192قلعة السراغنةمراكش اسفي100449

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اكتاوة/ممحمد المتصدق1176274قلعة السراغنةمراكش اسفي100450

776715قلعة السراغنةمراكش اسفي100451
عبد العزيز أيت علي 

ودار
(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العميرات/م

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/محسن صمود1123416قلعة السراغنةمراكش اسفي100452

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اضراوة/معبد الرزاق عنور740693قلعة السراغنةمراكش اسفي100453

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحمادنة السفلى/مبوسلهلم بنعيسى707267قلعة السراغنةمراكش اسفي100454

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم صنهاجة/ممحمد العرفاوي737837قلعة السراغنةمراكش اسفي100455

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عطية/ممحمد الحوسيني1236348قلعة السراغنةمراكش اسفي100456

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الكرارمة/محميد غولي749924قلعة السراغنةمراكش اسفي100457

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد با رحال/ممحمد حمدون1047443قلعة السراغنةمراكش اسفي100458

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ابسيبيسة/مشهيب يوسف1265121قلعة السراغنةمراكش اسفي100459

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة النواجي الجديدةبوشرى السبتي1117620قلعة السراغنةمراكش اسفي100460

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عطية/مأسامة الرفيقي1239099قلعة السراغنةمراكش اسفي100461

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبو العطاوية/محسن بن بويا1234861قلعة السراغنةمراكش اسفي100462
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم تساوت/معبد الرحيم أزلماض56380قلعة السراغنةمراكش اسفي100463

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لوناسدة/ممصطفى العزابي1115814قلعة السراغنةمراكش اسفي100464

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد يعقوب/مابراهيم بنسعيد1046078قلعة السراغنةمراكش اسفي100465

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد يعيش/معمر معروف1179444قلعة السراغنةمراكش اسفي100466

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اضراوة/مسعيد بوزناد1158215قلعة السراغنةمراكش اسفي100467

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي الحطاب/معبد هللا الهاشمي64659قلعة السراغنةمراكش اسفي100468

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بوحماد/مصالح التازي56698قلعة السراغنةمراكش اسفي100469

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عراض/معبد الرحمان الحبش1236207قلعة السراغنةمراكش اسفي100470

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/مالمصطفى الكوكبي1122480قلعة السراغنةمراكش اسفي100471

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بني عامر/ممحمد شجال1173577قلعة السراغنةمراكش اسفي100472

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الكرارمة/مخالد البغزاوي1158238قلعة السراغنةمراكش اسفي100473

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي موسى/معبد الحي لكميري1238181قلعة السراغنةمراكش اسفي100474

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أحمد بلحاج/ممنير ريدمي1308300قلعة السراغنةمراكش اسفي100475

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أحمد بلحاج/معبد الجبار الخدير63175قلعة السراغنةمراكش اسفي100476
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي/معزيز الشجعي1117218قلعة السراغنةمراكش اسفي100477

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الحي اإلداريمريم لديبي1118193قلعة السراغنةمراكش اسفي100478

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الشعراء/مالجياللي النويري1047434قلعة السراغنةمراكش اسفي100479

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم رجراجة/محكيم أعريبو1173845قلعة السراغنةمراكش اسفي100480

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بن رحال/معبد اإلله مديح1122548قلعة السراغنةمراكش اسفي100481

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم بويا عمر/مفاريد بنشريفة1368219قلعة السراغنةمراكش اسفي100482

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المسجد/مكمال أبو لفضل1118184قلعة السراغنةمراكش اسفي100483

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الكرارمة/معبد العزيز العكاوي738826قلعة السراغنةمراكش اسفي100484

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سيدي عيسى/ممصطفى النميري1047271قلعة السراغنةمراكش اسفي100485

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي الجمعة/محفصة عوام1399028قلعة السراغنةمراكش اسفي100486

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/ممحمد وعزاني1268960قلعة السراغنةمراكش اسفي100487

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بوخليق/مالتهامي البدوي1236018قلعة السراغنةمراكش اسفي100488

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/ممحمد البداوي1306664قلعة السراغنةمراكش اسفي100489

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشيخ عبد هللا/مرشاد الهلومي1175665قلعة السراغنةمراكش اسفي100490
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عراض/مسفيان بوهدة1235217قلعة السراغنةمراكش اسفي100491

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المالح/معبد الجليل حمودي1267072قلعة السراغنةمراكش اسفي100492

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عيسى/مأحمد اشتيوي1235674قلعة السراغنةمراكش اسفي100493

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم واركي/معبد الحليم قاسم1269090قلعة السراغنةمراكش اسفي100494

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عمرو/ممحمد بلفائق1234774قلعة السراغنةمراكش اسفي100495

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عراض/مالمصطفى مزور56586قلعة السراغنةمراكش اسفي100496

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عطية/مابراهيم بوقراب1159212قلعة السراغنةمراكش اسفي100497

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/مجمال حاجي1266991قلعة السراغنةمراكش اسفي100498

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بومنيع/مالطاهر اجامع1268967قلعة السراغنةمراكش اسفي100499

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي إدريس/مليلى خوية1307610قلعة السراغنةمراكش اسفي100500

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحمادنة السفلى/مصالح الشيخي1158304قلعة السراغنةمراكش اسفي100501

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم عقبة بن نافع/مجمال الماكري1367579قلعة السراغنةمراكش اسفي100502

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العربات/ممريم ايت شابة1154641قلعة السراغنةمراكش اسفي100503

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اكتاوة/مماجدة الراجي1367665قلعة السراغنةمراكش اسفي100504
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة النواجي الجديدةليلى الجهوري1236367قلعة السراغنةمراكش اسفي100505

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم تاوزينت/مأمين باريبي1399319قلعة السراغنةمراكش اسفي100506

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/مفوزية خزان1400435قلعة السراغنةمراكش اسفي100507

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة كم الشرفاءرضوان بن سيسان1174180قلعة السراغنةمراكش اسفي100508

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزاوية/معبد الغني لغليمي1400485قلعة السراغنةمراكش اسفي100509

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد مصباح/معبد هللا العرابي1177597قلعة السراغنةمراكش اسفي100510

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ايت العالي بن أحمد/مرحال بوعلي1235104قلعة السراغنةمراكش اسفي100511

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم ايت العالي بن أحمد/مجواد كعموش1237711قلعة السراغنةمراكش اسفي100512

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد علي الجمعة/منادية متروف1307851قلعة السراغنةمراكش اسفي100513

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الحداد/معز الدين الكمالي1236403قلعة السراغنةمراكش اسفي100514

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الحمادنة الحويطة/مفؤاد مكايسي1179461قلعة السراغنةمراكش اسفي100515

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الحداد/مجمال الدين الكمالي1236404قلعة السراغنةمراكش اسفي100516

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سيدي عيسى/مرضوان قصير1239064قلعة السراغنةمراكش اسفي100517

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر زمران/معلي الضاومي742177قلعة السراغنةمراكش اسفي100518
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الفرائطة/ممحمد زابر1115894قلعة السراغنةمراكش اسفي100519

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ابراهيم العطاوية/ملطيفة بورحيلة783944قلعة السراغنةمراكش اسفي100520

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي العربي/معبد الهادي بوحمدان64509قلعة السراغنةمراكش اسفي100521

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/مزينبة الطهيري60087قلعة السراغنةمراكش اسفي100522

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الكبابسة/مسعيد ازناك1173303قلعة السراغنةمراكش اسفي100523

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم صنهاجة/ممحمد عبد اللوي735084قلعة السراغنةمراكش اسفي100524

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الحي اإلداريثورية بوشحمة337857قلعة السراغنةمراكش اسفي100525

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد كليب/مرشيد المطلوب1175612قلعة السراغنةمراكش اسفي100526

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي موسى/ميونس باسو1153674قلعة السراغنةمراكش اسفي100527

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/مالمصطفى سامح1122468قلعة السراغنةمراكش اسفي100528

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر الواد/معبد الحكيم بوجغفل1123383قلعة السراغنةمراكش اسفي100529

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي/مالسعيد الضافري1123478قلعة السراغنةمراكش اسفي100530

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أبو بكر الصبيحي/ممصطفى أيت مسعود56182قلعة السراغنةمراكش اسفي100531

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العثامنة/ممريم الخلفاوي1267657قلعة السراغنةمراكش اسفي100532
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/ممحمد مرزاق1180712قلعة السراغنةمراكش اسفي100533

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد با حماد/مالحبيب مركوني1121012قلعة السراغنةمراكش اسفي100534

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/ممحمد بطاح1044399قلعة السراغنةمراكش اسفي100535

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم المالح/مسهام رشيد1239075قلعة السراغنةمراكش اسفي100536

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم عقبة بن نافع/ممحمد الدرعي1154976قلعة السراغنةمراكش اسفي100537

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سوق السبت/معبد الحق المعز1115785قلعة السراغنةمراكش اسفي100538

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العساسلة/مخالد مورشيد743540قلعة السراغنةمراكش اسفي100539

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عيسى/ميوسف الحقاوي1159201قلعة السراغنةمراكش اسفي100540

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم النوجي اقصيب/ممبارك العروسي1238138قلعة السراغنةمراكش اسفي100541

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر زمران/معبد الرحمان انكاكشة1307052قلعة السراغنةمراكش اسفي100542

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي/معمر اليوسفي1123387قلعة السراغنةمراكش اسفي100543

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/معادل دوى1235790قلعة السراغنةمراكش اسفي100544

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم العساسلة/مالشرقي أمين56248قلعة السراغنةمراكش اسفي100545

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أحمد بلحاج/معبد الرحيم حواص1267113قلعة السراغنةمراكش اسفي100546
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(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي موسى/مالمصطفى شكراني1175319قلعة السراغنةمراكش اسفي100547

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم القصور/ممحمد سعادة1269297قلعة السراغنةمراكش اسفي100548

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/معبد الجليل القدوري1237732قلعة السراغنةمراكش اسفي100549

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/ميوسف أيت أحمد أحسين1367025قلعة السراغنةمراكش اسفي100550

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم الزيتون/ميونس بن المختار1399408قلعة السراغنةمراكش اسفي100551

(جليز)اعدادية النخيل أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عراض/مبناصر أكنوش1233986قلعة السراغنةمراكش اسفي100552

أستاذ التعليم االبتدائيم تاوزينت/مهشام الدعدي1265309قلعة السراغنةمراكش اسفي100553
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ناصر الواد/معبد الرزاق بوعافية1047623قلعة السراغنةمراكش اسفي100554
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد مسعود/مرشيد عابدي1263258قلعة السراغنةمراكش اسفي100555
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم العميرات/معبد الحق الرحالي1047502قلعة السراغنةمراكش اسفي100556
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لبرارجة/محسن صعصاع1159168قلعة السراغنةمراكش اسفي100557
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد امبارك/معبد اللطيف البوكيلي1306709قلعة السراغنةمراكش اسفي100558
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاوزينت/مخالد سعد1118199قلعة السراغنةمراكش اسفي100559
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الشرقي/مهشام عافيف89827قلعة السراغنةمراكش اسفي100560
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم القدادرة/مادريس بحماد55931قلعة السراغنةمراكش اسفي100561
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الحداد/منور الدين فضيلي1236948قلعة السراغنةمراكش اسفي100562
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم الحمادنة السفلى/معبد الرزاق المجيارة91737قلعة السراغنةمراكش اسفي100563
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الحسن الصغيربوشرى بن الكيال63956الحوزمراكش اسفي100564
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم عين الرمان/ مخالد عجيب1153987الحوزمراكش اسفي100565
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تديلي/مابراهيم حضرية1048893الحوزمراكش اسفي100566
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تصورت/منادية بوديل1235167الحوزمراكش اسفي100567
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم وادي الذهبحنان ادوالشايت63979الحوزمراكش اسفي100568
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ويركان/ مطارق اعريش1367113الحوزمراكش اسفي100569
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي ابراهيم/مسعيد زضاضي62739الحوزمراكش اسفي100570
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم زرقطن/مربيع لكريويض1177634الحوزمراكش اسفي100571
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم عين الرمان/ معبد العزيز الكزولي1046110الحوزمراكش اسفي100572
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يابورة/ممحمد لعالوي1307640الحوزمراكش اسفي100573
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم امسكر/معبد الغني اكرميس1234228الحوزمراكش اسفي100574
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم وزكيتة/محسن لويح1119907الحوزمراكش اسفي100575
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تزارت/مبشرى اسليم64027الحوزمراكش اسفي100576
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بدهاج/مهشام هدنة1048889الحوزمراكش اسفي100577
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تغنبوشت/مالمصطفى المومني1175570الحوزمراكش اسفي100578
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت واكستيت/ميوسف امعيالت1154682الحوزمراكش اسفي100579
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم واوسيفت/مالحسين عالوي706886الحوزمراكش اسفي100580
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اكادير نايت لحسن/محميد عليوة1048228الحوزمراكش اسفي100581
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمغزدان/ مميلود الماغليف1114571الحوزمراكش اسفي100582
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمغزدان/متوفيق ايت الصغير1234173الحوزمراكش اسفي100583
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمغزدان/معبد الواحد المحمدي1236602الحوزمراكش اسفي100584
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت بلحاج/موصال العباسي1400004الحوزمراكش اسفي100585
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يوسف بن تاشفين/ملحسن ايت حدو1117331الحوزمراكش اسفي100586
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم أماسين/مرشيد شيخاوي1235630الحوزمراكش اسفي100587
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لمحالت/مميلود شادلي1235485الحوزمراكش اسفي100588
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم الخميس/ ممحمد العشوب63239الحوزمراكش اسفي100589
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يوسف بن تاشفين/محسن ايت الروحي1174943الحوزمراكش اسفي100590
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي ايت ازكار/مخالد ايت ابريك1234069الحوزمراكش اسفي100591
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي ايت ازكار/مموالي رشيد العليوي1307641الحوزمراكش اسفي100592
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تغوالست/مخديجة السكاني1266576الحوزمراكش اسفي100593
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اكجكال/مخاليد مضهور1154583الحوزمراكش اسفي100594
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالتست/ميوسف بزي1264263الحوزمراكش اسفي100595
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي جعفر/معبد الوهاب ايت عالل59412الحوزمراكش اسفي100596
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي جعفر/ميوسف رياض1047504الحوزمراكش اسفي100597
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم الشهيد الزرقطونيسعيدة بنعطوش1123460الحوزمراكش اسفي100598
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم  امغراس/معبد الكريم اويري1179908الحوزمراكش اسفي100599
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

1047451الحوزمراكش اسفي100600
موالي اسماعيل 

حمامصي
أستاذ التعليم االبتدائيم التوامة/م

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيممم بوعويدالسعيد موزين60703الحوزمراكش اسفي100601
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تصورت/محسناء امين1234339الحوزمراكش اسفي100602
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم السبيطي/مهشام حيدرة1119921الحوزمراكش اسفي100603
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الجامع/مخالد قانون1048132الحوزمراكش اسفي100604
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم امغراس/ممحمد بوكرفة1047250الحوزمراكش اسفي100605
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهريصان/ممحمد لبراهمي1400473الحوزمراكش اسفي100606
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لمحالت/معلي الحيان1114680الحوزمراكش اسفي100607
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تخربين/مسعيد انوار1175095الحوزمراكش اسفي100608
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تزارت/ماليهي جمال1177618الحوزمراكش اسفي100609
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اماسين/معبد الكريم ابا1237487الحوزمراكش اسفي100610
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم التوامة/محسن اوزال746153الحوزمراكش اسفي100611
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم وزكيتة/محسناء ايت وزار1263579الحوزمراكش اسفي100612
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم الرحى/ملبنى لكريبسي1119994الحوزمراكش اسفي100613
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيماغبالو/مطاريق ملك1238426الحوزمراكش اسفي100614
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسكين/مشراف ايت الهراج1174938الحوزمراكش اسفي100615
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغي/مالسعيد ايت عدي1119917الحوزمراكش اسفي100616
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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أستاذ التعليم االبتدائيم زرقطن/معبد اللطيف كشكاش1267535الحوزمراكش اسفي100617
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيولي كيك/معلي امضيش1175019الحوزمراكش اسفي100618
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تغنبوشت/مانس ايت حمادي1175835الحوزمراكش اسفي100619
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ويركان/مهشام النويني1154750الحوزمراكش اسفي100620
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم  موالي يوسف/مالمصطفى الباشي1176177الحوزمراكش اسفي100621
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم  موالي يوسف/معبد الصمد غزولي1050435الحوزمراكش اسفي100622
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمغزدان/ممصطفى بن اعميرة1306017الحوزمراكش اسفي100623
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يابورة/ممبارك بويزكار1175256الحوزمراكش اسفي100624
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يابورة/معبد الغني النبازي1236771الحوزمراكش اسفي100625
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي جعفر/مخالد االشعاتي89115الحوزمراكش اسفي100626
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزغت/منورالدين عمراوي1234361الحوزمراكش اسفي100627
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم وادي الذهب/مرشيد اتنان1157884الحوزمراكش اسفي100628
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمكرت/ممصطفى بوصليح1265003الحوزمراكش اسفي100629
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تخربين/معزالدين السايدي1236844الحوزمراكش اسفي100630
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم دناسة/مرشيد ابو المحاسن1154579الحوزمراكش اسفي100631
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عابد/مرشيد بحدوش1264114الحوزمراكش اسفي100632
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عابد/مجمال الغروش1119913الحوزمراكش اسفي100633
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالت نسال/ممحمد ادرار1049438الحوزمراكش اسفي100634
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يابورة/معبد الرحيم حدا1266928الحوزمراكش اسفي100635
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ولماس/متجغر لحسن1048133الحوزمراكش اسفي100636
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمزوزت/معمر اكيناز377682الحوزمراكش اسفي100637
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيولي كيك/مسمير بوعمران1306172الحوزمراكش اسفي100638
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم المنصور الموحدي/معبد العالي الكندولي1237085الحوزمراكش اسفي100639
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت اسميل/معبد اللطيف الرحال1119909الحوزمراكش اسفي100640
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت بورد/معبد االله معقاق1263983الحوزمراكش اسفي100641
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيولي كيك/مكمال نيدعلي1178579الحوزمراكش اسفي100642
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي جعفر/مالطيب طويع1179741الحوزمراكش اسفي100643
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اكدور كيك/معدنان عبد الصادق1263234الحوزمراكش اسفي100644
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم امليل/ممحمد بارد1264233الحوزمراكش اسفي100645
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم وزكيتة/مامال قلعجي1178173الحوزمراكش اسفي100646
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيديلي/مرشيد الموصوفي1175579الحوزمراكش اسفي100647
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيديلي/مانوار وريد1046203الحوزمراكش اسفي100648
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تريخت/معبد الصمد دحماني1265335الحوزمراكش اسفي100649
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكانة/مسعد الماوردي1236571الحوزمراكش اسفي100650
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لال غزيل كممحمد بوكريم1401211الحوزمراكش اسفي100651
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لال غزيل كمعمر بوكريم1401212الحوزمراكش اسفي100652
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم السبيطي/معبد االله التكنوكي1269762الحوزمراكش اسفي100653
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيتيزي ايت ازكارمريم كاملي1178185الحوزمراكش اسفي100654
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمكرت/ماسماعيل اوغدو1153836الحوزمراكش اسفي100655
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزكين/مابتسام لحليمي1114807الحوزمراكش اسفي100656
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت اعمارة الواد/متوفيق لحليمي1114679الحوزمراكش اسفي100657
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمصلوحتخديجة عموش1157783الحوزمراكش اسفي100658
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم تمغزدان/مهشام عامري1234366الحوزمراكش اسفي100659
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عابد/معبد هللا بنزقور1264601الحوزمراكش اسفي100660
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكانة/معبد الصمد امدجار1119911الحوزمراكش اسفي100661
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم  الصداقة/محنان عيادي1263983الحوزمراكش اسفي100662
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم يابورة/معبد العالي السويني1179717الحوزمراكش اسفي100663
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تخربين/ممحمد الياسيني89155الحوزمراكش اسفي100664
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغرمان/ممحمد نجار1308050الحوزمراكش اسفي100665
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم لبريزة/مجمال ايتومبارك1119951الحوزمراكش اسفي100666
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم احمد بكماخ/مرشيد بلحمر1174080الحوزمراكش اسفي100667
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمزوزيت/ملهنا عادل1238055الحوزمراكش اسفي100668
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمزوزيت/معبد الحق رماح1239202الحوزمراكش اسفي100669
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم الخميس/مم عبد الواحد خالدي63656الحوزمراكش اسفي100670
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بدهاج/مخالد شكري1047406الحوزمراكش اسفي100671
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بدهاج/معبد الخالق بنعثمان1114780الحوزمراكش اسفي100672
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

Page 81



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بدهاج/مالميلودية وهاج1154990الحوزمراكش اسفي100673
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمزوزيت/ممحمد ادبومسعود1237514الحوزمراكش اسفي100674
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت الحاج/مسريا متصدق89164الحوزمراكش اسفي100675
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيم م السويكيةاعزاف كريمة1173907مراكشمراكش اسفي100676
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيم م السويكيةرضى جوهري1307496مراكشمراكش اسفي100677
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيم ابن الروميسامية سعود749523مراكشمراكش اسفي100678
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالحاج الزاويةعبد الكريم اغجدامي1401390مراكشمراكش اسفي100679
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالمشكاةنعيمة الكطبي1265869مراكشمراكش اسفي100680
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيرياض الزيتونفتيحة شاكر1235517مراكشمراكش اسفي100681
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيايت بال وسعيدعبد النور لعسافري1235831مراكشمراكش اسفي100682
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياحمد بوكماخرشيد سباع89798مراكشمراكش اسفي100683
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابواب مراكشم احمد لمساعف1048654مراكشمراكش اسفي100684
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابواب مراكشمولود لعريف1048661مراكشمراكش اسفي100685
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائي1المتنبي جميلة الفائز739382مراكشمراكش اسفي100686
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

استاذة التعليم االبتدائيالمحمديةخالد التادلي1119927مراكشمراكش اسفي100687
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياحمد بلهاشميعبد العزيز الجخش1048674مراكشمراكش اسفي100688
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابن حبوسحسناء ايت سي احماد1154940مراكشمراكش اسفي100689
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيام الفضلعبد هللا عفيف724238مراكشمراكش اسفي100690
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيايت بال وسعيدحسن اليوسفي58593مراكشمراكش اسفي100691
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالمرابطينيوسف عبدلي55971مراكشمراكش اسفي100692
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيحفصة بنت عمرهشام بوهضرة1175177مراكشمراكش اسفي100693
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالعباسيةالنظيفي الضافي270748مراكشمراكش اسفي100694
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيحفصة بنت عمرمحسن اغوشان1263893مراكشمراكش اسفي100695
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالطويحنةعبد الهادي بلبروم1173475مراكشمراكش اسفي100696
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيدوار الجامععبد الرزاق الصقلي1154705مراكشمراكش اسفي100697
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالهدىجهان المغبر1120876مراكشمراكش اسفي100698
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياوالد اعكيلهشام المعزوزي1049289مراكشمراكش اسفي100699
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابن الروميحليمة شاكر740835مراكشمراكش اسفي100700
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

استاذة التعليم االبتدائيالهدىنجاة باخشى64286مراكشمراكش اسفي100701
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائي1الواحة فاطمة اوبيبي383264مراكشمراكش اسفي100702
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيايت ايمورهشام مداد1178394مراكشمراكش اسفي100703
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياوالد مزوكيوسف ولد الحيرش739060مراكشمراكش اسفي100704
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالحاج الزاويةعبد االله اصباح1401395مراكشمراكش اسفي100705
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالحاج الزاويةخالد اطويل1401249مراكشمراكش اسفي100706
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابواب مراكشمحمد بوشان1048856مراكشمراكش اسفي100707
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياحمد  بلهاشمينجاة البغدوسي1236023مراكشمراكش اسفي100708
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالحرملادريس ولد الجيار1114682مراكشمراكش اسفي100709
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياليوسيسعاد مديني1113834مراكشمراكش اسفي100710
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيرجال احمرمحمد جغالف1180651مراكشمراكش اسفي100711
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيشعوف العياديعبد االله جمهتي1114568مراكشمراكش اسفي100712
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيايت بال وسعيدمحمد نايت الحاج739222مراكشمراكش اسفي100713
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيسكينةخليل مسافع89489مراكشمراكش اسفي100714
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

استاذة التعليم االبتدائيام معبدالمصطفى بن الرايس1114584مراكشمراكش اسفي100715
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالخوادرةنوال عطارد1263857مراكشمراكش اسفي100716
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيم م النورهند ابالي1368045مراكشمراكش اسفي100717
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالنسيمخالد اخشان1173971مراكشمراكش اسفي100718
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالمطار العسكريخديجة وشت1114569مراكشمراكش اسفي100719
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالبديعكوثر لحليمي1180794مراكشمراكش اسفي100720
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيام الفضلمنى بنعباد1399384مراكشمراكش اسفي100721
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالسويكيةع الرحيم خنيبة1400423مراكشمراكش اسفي100722
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيابي السباعكلثومة ابو سو1120858مراكشمراكش اسفي100723
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيالمركب التربوي تامنصورتسعيد حيمودة1307292مراكشمراكش اسفي100724
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائياشعوف العيادينادية متوكيل63601مراكشمراكش اسفي100725
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيامنة بنت وهبليلى بن علي العلوي1155057مراكشمراكش اسفي100726
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذة التعليم االبتدائيعبد هللا بن ياسيننعيم بركيم1048006مراكشمراكش اسفي100727
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اجدورياسر قزبر1052327اليوسفيةمراكش اسفي100728
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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المديرية 

اإلقليمية
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جماعي استدعاء
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اجدورابراهيم القندالي1266119اليوسفيةمراكش اسفي100729
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اجنان بيهجواد الدومية1175957اليوسفيةمراكش اسفي100730
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اجنان بيهرشيد البوعزاوي1236079اليوسفيةمراكش اسفي100731
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس البالتلطيفة حبيبي1155981اليوسفيةمراكش اسفي100732
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس البالتصالح الدين مندوحي1044794اليوسفيةمراكش اسفي100733
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس البالتعزيز ميمودي1156097اليوسفيةمراكش اسفي100734
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الجوالننادية هنداوي1237335اليوسفيةمراكش اسفي100735
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الخوالقةعدنان الشقيري1367204اليوسفيةمراكش اسفي100736
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس السبيعاتعبد الرحمان غزواني1118179اليوسفيةمراكش اسفي100737
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس السبيعاتهشام البالدي1052752اليوسفيةمراكش اسفي100738
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الطياميمالمهدي الملوك1236607اليوسفيةمراكش اسفي100739
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الطياميمزكريا مهيمدة1238483اليوسفيةمراكش اسفي100740
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الفضاضلةعبد الحق العالم1306595اليوسفيةمراكش اسفي100741
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الفضاضلةرشيد الفالوصي1306726اليوسفيةمراكش اسفي100742
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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جماعي استدعاء
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الفضاضلةعادل لمنور1307705اليوسفيةمراكش اسفي100743
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الكعاعمةالزهراء بن الضو, فا1156090اليوسفيةمراكش اسفي100744
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الكعاعمةفريد بوخلفة1120889اليوسفيةمراكش اسفي100745
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الكعاعمةرشيد طاهر1120888اليوسفيةمراكش اسفي100746
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الكعاعمةسعيد بنبا1120866اليوسفيةمراكش اسفي100747
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الكعاعمةمونير دحان1175412اليوسفيةمراكش اسفي100748
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الميهاتعز الدين لطفي1268084اليوسفيةمراكش اسفي100749
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الميهاتخالد الناصيري64456اليوسفيةمراكش اسفي100750
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الهبابلةرضوان القاريعي1367547اليوسفيةمراكش اسفي100751
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الهبابلةعبد الرزاق ناجي1238695اليوسفيةمراكش اسفي100752
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس الهبابلةكمال لبتوفي1179263اليوسفيةمراكش اسفي100753
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد البكريالمصطفى النتيفي1156121اليوسفيةمراكش اسفي100754
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد البكريسمير لوكيلي1052400اليوسفيةمراكش اسفي100755
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد البكريالزهراءبوكريم, فا1264903اليوسفيةمراكش اسفي100756
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد البكريعبد هللا لحمادي1048685اليوسفيةمراكش اسفي100757
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد البكريياسين مرزوقي1120903اليوسفيةمراكش اسفي100758
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس اوالد بوعنترعز الدين خلماج1156104اليوسفيةمراكش اسفي100759
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس ايغودالمهدي فيتاوي1368361اليوسفيةمراكش اسفي100760
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس ايغودبهيجة الجضوري1235876اليوسفيةمراكش اسفي100761
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس ايغودشيماء اولمير1269005اليوسفيةمراكش اسفي100762
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس خميس زيمةفؤاد الحارث768231اليوسفيةمراكش اسفي100763
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس خنوفةحسن شعشاع1050399اليوسفيةمراكش اسفي100764
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس راس العينخالد بياز1264658اليوسفيةمراكش اسفي100765
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس راس العينالهام زكي1308639اليوسفيةمراكش اسفي100766
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس سيدي بوطيبسعيد التبراني1269635اليوسفيةمراكش اسفي100767
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمجموعة مدارس سيدي بوطيبحنان مبروك1268126اليوسفيةمراكش اسفي100768
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

خليل دليل57000اليوسفيةمراكش اسفي100769
مجموعة مدارس عمر بن 

الخطاب
استاذ التعليم االبتدائي

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عبد الوهاب السعاف1047718اليوسفيةمراكش اسفي100770
مجموعة مدارس هدي بن 

الضو
استاذ التعليم االبتدائي

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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عبد الناصر بوكا1264875اليوسفيةمراكش اسفي100771
مجموعة مدارس هدي بن 

الضو
استاذ التعليم االبتدائي

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

محمد الصديق1176868اليوسفيةمراكش اسفي100772
مجموعة مدارس هدي بن 

الضو
استاذ التعليم االبتدائي

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة الطاهر بن عبد الكريمياسين جامع57567اليوسفيةمراكش اسفي100773
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة سيدي احمدحليم شكراني1175307اليوسفيةمراكش اسفي100774
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة طه حسينالمهدي السوككي1156107اليوسفيةمراكش اسفي100775
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة محمد البوعمرانيفاطمة البوعناني1052761اليوسفيةمراكش اسفي100776
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

استاذ التعليم االبتدائيمدرسة محمد بوليفةموالي عباس االدريسي1045003اليوسفيةمراكش اسفي100777
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجدادمحمد بعباس1158826الرشيديةدرعة تافياللت100778
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية اكلي االعدادية اكلياللة ليلى اليزيدي1158869الرشيديةدرعة تافياللت100779
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كرينفود الريصاني/مامحمد تاوشيخت1158901الرشيديةدرعة تافياللت100780
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مقطع الصفا الريصاني/ممحمد عدنان الجراوي1267485الرشيديةدرعة تافياللت100781
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا اوفوس/مأسماعيل خيوي1158766الرشيديةدرعة تافياللت100782
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عبد العالي غالي1122873الرشيديةدرعة تافياللت100783
ثانوية محمد السادس االعدادية 

بوذنيب
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم العبادلة ارفود/مهشام الرحماني1158723الرشيديةدرعة تافياللت100784
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الفيضة الريصاني/معبد الحق عزيوي1049774الرشيديةدرعة تافياللت100785
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة احمد اليزيدي الرشيديةاسماعيل محبرة288502الرشيديةدرعة تافياللت100786
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية الوحدة االعدادية تنجدادأنوار موهير1158843الرشيديةدرعة تافياللت100787
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

رشيد بوحسين1173497الرشيديةدرعة تافياللت100788
ثانوية االمير موالي رشيد 

االعدادية كلميمة
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مسكي مدغرة/محسن إطيوي1049849الرشيديةدرعة تافياللت100789
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مسكي مدغرة/ميوسف الرادي1158780الرشيديةدرعة تافياللت100790
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجدادجمال الكوط61524الرشيديةدرعة تافياللت100791
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجداديوسف ومو1119837الرشيديةدرعة تافياللت100792
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المقاومة اغبالو نكردوس/مالمصطفى مقلي1268417الرشيديةدرعة تافياللت100793
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجداد محمد محبوبي89318الرشيديةدرعة تافياللت100794
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافياللت الريصاني/مخالد كبيري1158909الرشيديةدرعة تافياللت100795
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافياللت الريصاني/مإدريس القادري1049299الرشيديةدرعة تافياللت100796
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الغرفة الريصاني/ميوسف زياني61701الرشيديةدرعة تافياللت100797
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الغرفة الريصاني/ممحمد الهياللي1175486الرشيديةدرعة تافياللت100798
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الغرفة الريصاني/ميدير الهورشمت737912الرشيديةدرعة تافياللت100799
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الرخام الريصاني/متوفيق فاضلي1307144الرشيديةدرعة تافياللت100800
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا اوفوس/محسناء حمدي1267036الرشيديةدرعة تافياللت100801
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

خالد بخالفي1174071الرشيديةدرعة تافياللت100802
م الريصاني الجنوبية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عبد العزيز المساوي59979الرشيديةدرعة تافياللت100803
م الريصاني الجنوبية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عمر بوشدور1049168الرشيديةدرعة تافياللت100804
م الريصاني الجنوبية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كردميت تنجداد/ميوسف اتغبالت60032الرشيديةدرعة تافياللت100805
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كردميت تنجداد/معمر عجيد724967الرشيديةدرعة تافياللت100806
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوجدور ارفود/ملحبيب سالك391518الرشيديةدرعة تافياللت100807
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوجدور ارفود/مالصديق ديدي1175340الرشيديةدرعة تافياللت100808
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوجدور ارفود/محسن حمدي1179844الرشيديةدرعة تافياللت100809
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوجدور ارفود/ممصطفى مسعيدي89630الرشيديةدرعة تافياللت100810
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوجدور ارفود/معبد الغاني بنداني737781الرشيديةدرعة تافياللت100811
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافياللت الريصاني/مموالي الحسن عزيز1117829الرشيديةدرعة تافياللت100812
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافياللت الريصاني/معبد الخالق لعشاشي1267783الرشيديةدرعة تافياللت100813
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

1117786الرشيديةدرعة تافياللت100814
م عبد هللا اسماعيلي 

علوي
التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافياللت الريصاني/م

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمزكيت تاديغوست/مسيدي موح بغروص1234640الرشيديةدرعة تافياللت100815
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

حميد بتوكاس1158747الرشيديةدرعة تافياللت100816
م سيدي  لحسن السجلماسي /م

تاديغوست
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكان ملعب/ماحماد وفروخ1178623الرشيديةدرعة تافياللت100817
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية الريصاني/معبد المجيد الزلماطي1158924الرشيديةدرعة تافياللت100818
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كردميت تنجداد/ممحمد ابراهيم1122946الرشيديةدرعة تافياللت100819
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
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اإلقليمية
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمزكيت تاديغوست/مخديجة إبراهيمي1307434الرشيديةدرعة تافياللت100820
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمزكيت تاديغوست/معثمان شاري1235570الرشيديةدرعة تافياللت100821
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسةموسى بن نصير تنجدادعبد العزيز أبا60524الرشيديةدرعة تافياللت100822
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسةموسى بن نصير تنجدادادريس ازيدان749475الرشيديةدرعة تافياللت100823
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عبد السالم فقيهي746321الرشيديةدرعة تافياللت100824
م الشهيد احمد بن محمد 

الراشيدي الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عمر بن احمادي1158902الرشيديةدرعة تافياللت100825
م الشهيد احمد بن محمد 

الراشيدي الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

امبارك الهوشمت1049785الرشيديةدرعة تافياللت100826
م السفاالت الشمالية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تحسنونت بني امحمد/معلي اوركش737921الرشيديةدرعة تافياللت100827
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة النخيل ارفودموالي ارشيد الفاضيل1049797الرشيديةدرعة تافياللت100828
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد الزهراء ارفود/مكمال وحموا1158877الرشيديةدرعة تافياللت100829
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد الزهراء ارفود/ممصطفى رحموني62927الرشيديةدرعة تافياللت100830
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغاشت تنجداد/معدي بن يدير1158913الرشيديةدرعة تافياللت100831
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغاشت تنجداد/ملحسن لهما1158733الرشيديةدرعة تافياللت100832
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور تنجداد/معمر أعقى1180031الرشيديةدرعة تافياللت100833
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور تنجداد/محميد باوزي1122944الرشيديةدرعة تافياللت100834
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام البنين السيفا/مسهام بلخيري1158754الرشيديةدرعة تافياللت100835
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام البنين السيفا/معبد الوفي الطلبوي1158738الرشيديةدرعة تافياللت100836
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام البنين السيفا/محنان الراقي1154552الرشيديةدرعة تافياللت100837
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ممحمد شكري91376الرشيديةدرعة تافياللت100838
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ممصطفى خيي1123009الرشيديةدرعة تافياللت100839
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ماسماعيل عقدير60147الرشيديةدرعة تافياللت100840
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/معيسى أقشور1048615الرشيديةدرعة تافياللت100841
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/مرشيد وسطاني1158862الرشيديةدرعة تافياللت100842
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ممحمد جعوان1267390الرشيديةدرعة تافياللت100843
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ممصطفى الطاهري1269663الرشيديةدرعة تافياللت100844
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/مابراهيم برقوش1158026الرشيديةدرعة تافياللت100845
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/محنان هاللي1237424الرشيديةدرعة تافياللت100846
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/معلي كالو1368565الرشيديةدرعة تافياللت100847
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة حي الرشاد كلميمةمحمد نعناع1180589الرشيديةدرعة تافياللت100848
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحكمة تنجدادنجاة واشوع1158864الرشيديةدرعة تافياللت100849
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

حياة عكاشة338072الرشيديةدرعة تافياللت100850
 2مدرسة عين العاطي 

الرشيدية
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكرومت الريصاني/ممحمد مفيد1154411الرشيديةدرعة تافياللت100851
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن ماجة امالكو/محسن بلقاسم1158814الرشيديةدرعة تافياللت100852
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنقرة الجرف/معبد الحق عقلي1173986الرشيديةدرعة تافياللت100853
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنقرة الجرف/مموالي الزاهدعلوي1122995الرشيديةدرعة تافياللت100854
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنقرة الجرف/ممراد سعادة1178750الرشيديةدرعة تافياللت100855
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنقرة الجرف/مموالي احمد يغز60017الرشيديةدرعة تافياللت100856
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنقرة الجرف/مفريد سعداوي1158881الرشيديةدرعة تافياللت100857
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تامرنة الريصاني/مسعيد طاليبي1269709الرشيديةدرعة تافياللت100858
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت ملعب/مخليل الشالوي1153557الرشيديةدرعة تافياللت100859
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت ملعب/معبد الرحمن صادقي1158813الرشيديةدرعة تافياللت100860
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االمام الغزالي بودنيب/مسعيد قاديري89026الرشيديةدرعة تافياللت100861
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحي المحمدي بوذنيبعبد السالم بلقاسمي1049113الرشيديةدرعة تافياللت100862
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحي المحمدي بوذنيبعبد القادر الصابر89314الرشيديةدرعة تافياللت100863
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحي المحمدي بوذنيباحمد بوحى89354الرشيديةدرعة تافياللت100864
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن طفيل امالكو/محسناء اوحتي1400784الرشيديةدرعة تافياللت100865
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن طفيل امالكو/مموحى دود1175391الرشيديةدرعة تافياللت100866
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اسرير تنجداد/ممحمد غاشي1158804الرشيديةدرعة تافياللت100867
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عدي سكاوي1178816الرشيديةدرعة تافياللت100868
م كعب بن مالك عرب /م

الصباح غريس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عادل النصيري1049243الرشيديةدرعة تافياللت100869
م كعب بن مالك عرب /م

الصباح غريس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البطرني بني امحمد/ممصطفى بوبكري1306187الرشيديةدرعة تافياللت100870
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الداخلة بوذنيب/ملحسن سيفى1180871الرشيديةدرعة تافياللت100871
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

محمد تاوشيخت1181426الرشيديةدرعة تافياللت100872
م كعب بن مالك عرب /م

الصباح غريس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الداخلة بوذنيب/مزينب بوزكراوي1265046الرشيديةدرعة تافياللت100873
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تانجيوت بني امحمد/مموالي رشيد بوزكراوي1122915الرشيديةدرعة تافياللت100874
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افري الخنك/مهشام العمراني1158772الرشيديةدرعة تافياللت100875
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/مالحسين العبدالوي744113الرشيديةدرعة تافياللت100876
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/ممحمد شالف1175271الرشيديةدرعة تافياللت100877
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/مبساين فضيل1122956الرشيديةدرعة تافياللت100878
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/ميحيى ايت ابراهيم1234068الرشيديةدرعة تافياللت100879
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/معبد القادر والعربي1049185الرشيديةدرعة تافياللت100880
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن عباد ملعب/معبد الرحمان قاسمي744520الرشيديةدرعة تافياللت100881
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المعاركة اوفوس/ماحماد الهما1049191الرشيديةدرعة تافياللت100882
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الرمال الذهبية مرزوكة/م  عتيقة عمو1367088الرشيديةدرعة تافياللت100883
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور تنجداد/ممحمد اكبري1237807الرشيديةدرعة تافياللت100884
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تانجيوت بني امحمد/مخاليد البوجناني1158700الرشيديةدرعة تافياللت100885
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة التوحيد كلميمةمنى غجدي1239168الرشيديةدرعة تافياللت100886
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المقاومة اغبالو نكردوس/معبد القادر اردي1238798الرشيديةدرعة تافياللت100887
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عقبة بن نافع اوفوس/ممراد حجاجي1158848الرشيديةدرعة تافياللت100888
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المرابطين تنجداد/مسعيد مزون1238630الرشيديةدرعة تافياللت100889
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم المرابطين تنجداد/ممحمد مزروب1179511الرشيديةدرعة تافياللت100890
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجدادمصطفى العييد1049746الرشيديةدرعة تافياللت100891
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المرابطين تنجداد/ممحمد اتانوت1122957الرشيديةدرعة تافياللت100892
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أحماد الرجدالي59981الرشيديةدرعة تافياللت100893
مدرسة موالي ادريس االول 

ارفود
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المرابطين تنجداد/ممجاهيد باني1172945الرشيديةدرعة تافياللت100894
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المرابطين تنجداد/مطارق سعادة1178757الرشيديةدرعة تافياللت100895
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/مجمال مزوار1122933الرشيديةدرعة تافياللت100896
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم لكراير الجرف/مامبارك اولوت749870الرشيديةدرعة تافياللت100897
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغزة كلميمة/معزيز اسمو1122934الرشيديةدرعة تافياللت100898
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغزة كلميمة/ممحمد نجو1049825الرشيديةدرعة تافياللت100899
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم وادي الذهب الرشيدية/ملوبنة قدمي1267552الرشيديةدرعة تافياللت100900
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

1236812الرشيديةدرعة تافياللت100901
موالي عبد العزيز 

اسباعي
التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاغيا تنجداد/م

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجدادحميد عبو1158803الرشيديةدرعة تافياللت100902
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاغيا تنجداد/مموراد ملكاوي1238427الرشيديةدرعة تافياللت100903
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاغيا تنجداد/ميونس العمري1266386الرشيديةدرعة تافياللت100904
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة كدية ارفودمحمد بامغار741990الرشيديةدرعة تافياللت100905
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة كدية ارفودعبد المالك مالكي1049864الرشيديةدرعة تافياللت100906
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مروتشة ملعب/محسن حاطوشي1267166الرشيديةدرعة تافياللت100907
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مروتشة ملعب/مالمصطفى وشاين1158785الرشيديةدرعة تافياللت100908
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم مروتشة ملعب/ممحمد إعيش1237483الرشيديةدرعة تافياللت100909
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زاوية املكيس اوفوس/معبد العزيز رشيدي61053الرشيديةدرعة تافياللت100910
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذ الرتب2مدرسة كم علي والديش737911الرشيديةدرعة تافياللت100911
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة موسى بن نصير تنجدادحمد الديب1049363الرشيديةدرعة تافياللت100912
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة موسى بن نصير تنجدادعبد الجليل جعفر1049227الرشيديةدرعة تافياللت100913
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة موسى بن نصير تنجدادم اليزيد ابراهيم1049847الرشيديةدرعة تافياللت100914
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا اوفوس/ماحماد احمام60323الرشيديةدرعة تافياللت100915
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية القديمة اوفوس/ممحمد بومسهول91340الرشيديةدرعة تافياللت100916
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية القديمة اوفوس/مابراهيم باعسين91333الرشيديةدرعة تافياللت100917
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية القديمة اوفوس/معبد الرحمن بوزيان746219الرشيديةدرعة تافياللت100918
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم علي بن ابي طالب ملعب/ممحمد ايت الحاج1305650الرشيديةدرعة تافياللت100919
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية القديمة اوفوس/ممحمد بوزيان1158718الرشيديةدرعة تافياللت100920
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن الخطيب ارفودحسن عماري60341الرشيديةدرعة تافياللت100921
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن الخطيب ارفودعبد الفتاح الجعبوبي746363الرشيديةدرعة تافياللت100922
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تامرنة الريصاني/ممحمد البوخاري1265781الرشيديةدرعة تافياللت100923
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

بنعيسى قدور745412الرشيديةدرعة تافياللت100924
مدرس سيدي محمد بن عبد هللا 

الجرف
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكنات ملعب/محنان سليح1158767الرشيديةدرعة تافياللت100925
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة العيون الرشيديةسميرة جويلة1237707الرشيديةدرعة تافياللت100926
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم وادي الذهب الرشيدية/مم الشريف االدريسي737842الرشيديةدرعة تافياللت100927
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم خالد بن الوليد كلميمة/مفاطمة الحمومي1265978الرشيديةدرعة تافياللت100928
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

عبد هللا أقداد1173968الرشيديةدرعة تافياللت100929
ثا الشهيد م الطيب بن م الكبير 

الجرف
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

امبارك أبحي1268886الرشيديةدرعة تافياللت100930
م السفاالت الجنوبية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

سعيد سالل642228الرشيديةدرعة تافياللت100931
م السفاالت الجنوبية /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن ماجة امالكو/ماحساين ازكاغ89039الرشيديةدرعة تافياللت100932
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن ماجة امالكو/ممبارك اوشعو1268919الرشيديةدرعة تافياللت100933
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن ماجة امالكو/معبد هللا احلو60038الرشيديةدرعة تافياللت100934
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم السعديين تاديغوست/محميد تحمسون1050175الرشيديةدرعة تافياللت100935
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذالمدرسة الجديدة تنجدادخالد ازيدان1045625الرشيديةدرعة تافياللت100936
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذالمدرسة الجديدة تنجدادعبد الرحمان العباسي744088الرشيديةدرعة تافياللت100937
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ارارة الريصاني/ملال نزهة العمراوي1267950الرشيديةدرعة تافياللت100938
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن رشد ارفودعبد السالم رزوق738663الرشيديةدرعة تافياللت100939
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن رشد ارفودكريمة عز الدين1117830الرشيديةدرعة تافياللت100940
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغاشت تنجداد/ميوسف باحمد1049249الرشيديةدرعة تافياللت100941
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن رشد ارفودحنان لمني1238109الرشيديةدرعة تافياللت100942
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عبد هللا بن ياسين كلميمة/مالحسن الزيادي60553الرشيديةدرعة تافياللت100943
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ارارة الريصاني/ممحمد حمدان1237291الرشيديةدرعة تافياللت100944
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنكرة السيفا/مموالي اسماعيل طهير1122921الرشيديةدرعة تافياللت100945
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

Page 101



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/ممريم مسكين1268378الرشيديةدرعة تافياللت100946
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/مأحمد شعو1122949الرشيديةدرعة تافياللت100947
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/مخالد حمداني1237292الرشيديةدرعة تافياللت100948
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/معبد المجيد بيشو1264852الرشيديةدرعة تافياللت100949
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/مادريس وحطنا1308139الرشيديةدرعة تافياللت100950
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة حي المقاومة الريصانيمحمد خاضر745493الرشيديةدرعة تافياللت100951
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

موالي هشام الكبير1176246الرشيديةدرعة تافياللت100952
م كعب بن مالك عرب /م

الصباح غريس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

مبارك ايت داود1049954الرشيديةدرعة تافياللت100953
م كعب بن مالك عرب /م

الصباح غريس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم لكراير الجرف/محنان فريد1158727الرشيديةدرعة تافياللت100954
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

أحمد خيي208255الرشيديةدرعة تافياللت100955
مدرسة االميرة لال اسماء 

كلميمة
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

نادية صباري1047952الرشيديةدرعة تافياللت100956
مدرسة الحاج أحمد الشرقاوي 

الرشدية
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كيغالن الريصاني/مخاليد بكراوي1158796الرشيديةدرعة تافياللت100957
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كيغالن الريصاني/ممحمد بنعبو258626الرشيديةدرعة تافياللت100958
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

مريمة حامدي1267037الرشيديةدرعة تافياللت100959
مدرسة موالي علي الشريف 

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنكرة السيفا/مخالد السهلي1122891الرشيديةدرعة تافياللت100960
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد رحو الريصاني/مالهاشمي العمراني60751الرشيديةدرعة تافياللت100961
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تانجيوت بني امحمد/ميوسف بوطاهر1235384الرشيديةدرعة تافياللت100962
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عالل بن عبد هللا ارفود/مموالي عبد هللا مكاوي1268321الرشيديةدرعة تافياللت100963
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

سهام البوجناني1367216الرشيديةدرعة تافياللت100964
م سيدي احمد الحبيب /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

محمد حجراوي737676الرشيديةدرعة تافياللت100965
م سيدي احمد الحبيب /م

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تامرنة الريصاني/معبد المالك بودين1235168الرشيديةدرعة تافياللت100966
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم موالي عبد العزيز الخنك/ماحماد بومسهول211419الرشيديةدرعة تافياللت100967
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زاوية املكيس اوفوس/مجمال النجمي60151الرشيديةدرعة تافياللت100968
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن عبد العزيز الخنك/محورية صباري737931الرشيديةدرعة تافياللت100969
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الغرفة الريصاني/مسعد قديري1158737الرشيديةدرعة تافياللت100970
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الرخام الريصاني/مالحبيب صوصي علوي1269589الرشيديةدرعة تافياللت100971
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية الريصاني/ممصطفى زهير1122892الرشيديةدرعة تافياللت100972
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذ يناير الرشيدية11مدرسة آمال حداوي1237199الرشيديةدرعة تافياللت100973
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم ارارة الريصاني/مأحمد بناوي1158777الرشيديةدرعة تافياللت100974
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة القصيبة الرشيديةعبد العزيز خادري60173الرشيديةدرعة تافياللت100975
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الباباط كلميمة/معلي حاحيوي60008الرشيديةدرعة تافياللت100976
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية افغ االعدادية افغأحمد عزدوز725391الرشيديةدرعة تافياللت100977
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تانجيوت بني امحمد/معبد المجيد بن عينوس1122922الرشيديةدرعة تافياللت100978
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد عبد الحليم الريصاني/محماد صبيري746126الرشيديةدرعة تافياللت100979
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم لال امينة الرتب/ممريم حمدي1267038الرشيديةدرعة تافياللت100980
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زهر اغبالو نكردوس/ممصطفى خوي1267729الرشيديةدرعة تافياللت100981
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زهر اغبالو نكردوس/ممحمد حفيضي1400211الرشيديةدرعة تافياللت100982
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زهر اغبالو نكردوس/ميوسف يحياوي1269845الرشيديةدرعة تافياللت100983
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االدارسة تنجداد/مموالي ادريس العماري60843الرشيديةدرعة تافياللت100984
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام عطية امالكو/مموحى عمراني1175053الرشيديةدرعة تافياللت100985
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام عطية امالكو/معسو اسغو1049311الرشيديةدرعة تافياللت100986
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام عطية امالكو/مابراهيم بيقي1174218الرشيديةدرعة تافياللت100987
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد يحيى السيفا/ممحمد اللودي1176257الرشيديةدرعة تافياللت100988
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد يحيى السيفا/مجمال عيسى61097الرشيديةدرعة تافياللت100989
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد يحيى السيفا/مرشيدة بزي1158722الرشيديةدرعة تافياللت100990
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام البنين السيفا/مإلهام الرحماني1400058الرشيديةدرعة تافياللت100991
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

فؤاد هنو92110الرشيديةدرعة تافياللت100992
م الزرقطوني عرب الصباح /م

زيز
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

محمد الدباغ737817الرشيديةدرعة تافياللت100993
م الزرقطوني عرب الصباح /م

زيز
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم السات تنجداد/مسعيد ميموني1123114الرشيديةدرعة تافياللت100994
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم السات تنجداد/ممحمد خليد1122963الرشيديةدرعة تافياللت100995
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم السات تنجداد/مكامل دامو737818الرشيديةدرعة تافياللت100996
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم السات تنجداد/ماحمد هادي738734الرشيديةدرعة تافياللت100997
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية الحسن االول اوفوسعمر عهدي1234013الرشيديةدرعة تافياللت100998
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الخربات تنجدادحكيم عملوك1117815الرشيديةدرعة تافياللت100999
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/محنان اصغيري1122947الرشيديةدرعة تافياللت101000
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن بطوطة تنجدادالمصطفى غراس746327الرشيديةدرعة تافياللت101001
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن بطوطة تنجدادمونية كازي1114434الرشيديةدرعة تافياللت101002
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن بطوطة تنجدادعبد العزيز عدنان60516الرشيديةدرعة تافياللت101003
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن بطوطة تنجدادالهاشمي بوكيلي383618الرشيديةدرعة تافياللت101004
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

سعيد هدوش1117814الرشيديةدرعة تافياللت101005
ثانوية محمد الخامس التاهيلية 

كلميمة
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اخيت ملعب/مسعيد بعسين1234615الرشيديةدرعة تافياللت101006
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تحسنونت بني امحمد/مسعيد اللودي1122991الرشيديةدرعة تافياللت101007
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تحسنونت بني امحمد/معمرو والريش1044181الرشيديةدرعة تافياللت101008
        اعدادية لال حسناء         

(شارع عالل الفاسي)

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحكمة تنجدادمريم جعكو1158863الرشيديةدرعة تافياللت101009
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الداخلة بوذنيب/ميوسف اوعال60049الرشيديةدرعة تافياللت101010
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الداخلة بوذنيب/مبدر بكار1049409الرشيديةدرعة تافياللت101011
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر فزنا/ملمياء آل الشيخ العلوي1305724الرشيديةدرعة تافياللت101012
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر فزنا/مإبراهيم جناني1267484الرشيديةدرعة تافياللت101013
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر فزنا/مسيدي محمد محرزي1179526الرشيديةدرعة تافياللت101014
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر فزنا/مالحسن العابدي707521الرشيديةدرعة تافياللت101015
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر فزنا/ممصطفى مزياني1046235الرشيديةدرعة تافياللت101016
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تحسنونت بني امحمد/مم رشيد طهير738669الرشيديةدرعة تافياللت101017
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

ادريس الفضيلي60463الرشيديةدرعة تافياللت101018
م عبد الكريم الخطابي /م

اوفوس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذالمدرسة المختلطة بوذنيبسليمان بكار1049130الرشيديةدرعة تافياللت101019
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم العبادلة ارفود/معبد العزيز غانم1122913الرشيديةدرعة تافياللت101020
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطاب الزريقات/مفاطمة اكوناض1263408الرشيديةدرعة تافياللت101021
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطاب الزريقات/ممحمد الطيبي745534الرشيديةدرعة تافياللت101022
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطاب الزريقات/مخاليد غزالي1122920الرشيديةدرعة تافياللت101023
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابو عبيدة الريصاني/معبد العلي ختاري1307596الرشيديةدرعة تافياللت101024
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابو عبيدة الريصاني/مرشيد الزاكي1308593الرشيديةدرعة تافياللت101025
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم معركة أنوال كلميمة/مم أحمد واليدي1159007الرشيديةدرعة تافياللت101026
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم معركة أنوال كلميمة/ماحماد مجغي288594الرشيديةدرعة تافياللت101027
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المسيرة الخضراء كلميمة/مرضية غريب1158830الرشيديةدرعة تافياللت101028
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن ماجة امالكو/محفيظ مازيغ1238393الرشيديةدرعة تافياللت101029
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الساقية الحمراء كلميمةنجاة مصاحو1158809الرشيديةدرعة تافياللت101030
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/مزهرة العقاوي1122888الرشيديةدرعة تافياللت101031
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/معبد الرحمن بنحمد1115174الرشيديةدرعة تافياللت101032
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/مسعيد شاري1049121الرشيديةدرعة تافياللت101033
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/مالحسين كلو1049760الرشيديةدرعة تافياللت101034
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/ممصطفى كبرو1158741الرشيديةدرعة تافياللت101035
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/مإخلف أزكيك1239039الرشيديةدرعة تافياللت101036
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عروة بن الزبير تنجداد/مابراهيم ازدى1049259الرشيديةدرعة تافياللت101037
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الترمذي الجرفجالل اللوزي1176256الرشيديةدرعة تافياللت101038
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الترمذي الجرفمينة عمراوي1158923الرشيديةدرعة تافياللت101039
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية تلوين االعدادية تلويننعيمة تزكي1158859الرشيديةدرعة تافياللت101040
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الداخلة بوذنيب/مم رشيد طاهري علوي737937الرشيديةدرعة تافياللت101041
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

اعمر شرقي737810الرشيديةدرعة تافياللت101042
م الزرقطوني عرب الصباح /م

زيز
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/ممحمد خرمجي92297الرشيديةدرعة تافياللت101043
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/معلي الدوي745312الرشيديةدرعة تافياللت101044
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/ممحمد عبراوي1174867الرشيديةدرعة تافياللت101045
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/ملحسن إملوي1158058الرشيديةدرعة تافياللت101046
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/مالحسين أملكي1158802الرشيديةدرعة تافياللت101047
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغى ملعب/محسناء السرغيني1047970الرشيديةدرعة تافياللت101048
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افغ افغ/ممحمد أبومالك1233876الرشيديةدرعة تافياللت101049
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام البنين السيفا/ممجيد زعيم749648الرشيديةدرعة تافياللت101050
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الباباط كلميمة/مفاطمة حبا1158857الرشيديةدرعة تافياللت101051
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المنكرة السيفا/ممحمد نجيب206461الرشيديةدرعة تافياللت101052
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االمام الغزالي بودنيب/مابراهيم الرجدالي1308279الرشيديةدرعة تافياللت101053
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم افري الخنك/معبد السالم ايعيش1049816الرشيديةدرعة تافياللت101054
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

حفيظ متوكل89309الرشيديةدرعة تافياللت101055
مدرسة عثمان بن عفان 

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

ابراهيم بايزو1123004الرشيديةدرعة تافياللت101056
مدرسة عثمان بن عفان 

الريصاني
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

عبد المجيد بزا1305955الرشيديةدرعة تافياللت101057
م مصعب بن عمير اغبلو /م

نكردوس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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كمال بوراس1049422الرشيديةدرعة تافياللت101058
ثانوية المنصور الذهبي 

االعدادية تنجداد
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم حاسي االبيض الطاوس/مأحمد محسين1238558الرشيديةدرعة تافياللت101059
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم حاسي االبيض الطاوس/مسيدي محمد طاهري1269665الرشيديةدرعة تافياللت101060
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحساسنة ارفود/معبد الحكيم أعزيز1177710الرشيديةدرعة تافياللت101061
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الساقية الحمراء كلميمةسعلد اصغيري63943الرشيديةدرعة تافياللت101062
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة مكمان كلميمةم ادريس حميدي علوي740742الرشيديةدرعة تافياللت101063
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

موحى عاللي236875الرشيديةدرعة تافياللت101064
ثانوية االمير موالي رشيد 

االعدادية كلميمة
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كيغالن الريصاني/محميد عرابة92487الرشيديةدرعة تافياللت101065
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي علي سيدي علي/معبد الغاني حمداوي1237295الرشيديةدرعة تافياللت101066
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زهر اغبالو نكردوس/مسناء أيت الحاج1305651الرشيديةدرعة تافياللت101067
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية الريصاني/معبد السالم البقال1158734الرشيديةدرعة تافياللت101068
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

سماعيل الوافي1307002الرشيديةدرعة تافياللت101069
م مصعب بن عمير اغبلو /م

نكردوس
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحسين بن علي الريصاني/مالحسن ايت احساين1175844الرشيديةدرعة تافياللت101070
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرمتين فركلة السفلى/ممحمد ناجد91524الرشيديةدرعة تافياللت101071
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرمتين فركلة السفلى/مسيدي محمد االمراني1049188الرشيديةدرعة تافياللت101072
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرمتين فركلة السفلى/مسعيد زبير1180992الرشيديةدرعة تافياللت101073
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذثانوية الوحدة االعدادية تنجدادمحمد الزبير740481الرشيديةدرعة تافياللت101074
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد يحيى السيفا/معبد الغاني بلغيتي725142الرشيديةدرعة تافياللت101075
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

لحسن أمقران1158818الرشيديةدرعة تافياللت101076
ثانوية الحسن الثاني التاهيلية 

تنجداد
التعليم االبتدائي (ة)استاذ

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الرخام الريصاني/معدنان حسناوي1307358الرشيديةدرعة تافياللت101077
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مجبر,مهشام مصباحي1307847الرشيديةدرعة تافياللت101078
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ترميكتناصر عبد اللطيف1157997ورزازاتدرعة تافياللت101079
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/مميلود العسراوي1173653ورزازاتدرعة تافياللت101080
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ادلسان/مالبقالي محسن1157958ورزازاتدرعة تافياللت101081
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الفاربيمحمد قراروش258662ورزازاتدرعة تافياللت101082
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكويم/مسائس رشيد1122256ورزازاتدرعة تافياللت101083
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايماسين/مخالد السباعي1180135ورزازاتدرعة تافياللت101084
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكويم/ماريوك عبد العزيز1173207ورزازاتدرعة تافياللت101085
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم انزال/مالعمري رضوان1157991ورزازاتدرعة تافياللت101086
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكويم/مكازي عبد الرحيم1117294ورزازاتدرعة تافياللت101087
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كنطولة/معبد الصادق الخامسي1266166ورزازاتدرعة تافياللت101088
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امدري/معبد الصمد عمري1175061ورزازاتدرعة تافياللت101089
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/مخالد بوبكري1235130ورزازاتدرعة تافياللت101090
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امدري/معبد الواحد العمراني1176144ورزازاتدرعة تافياللت101091
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امدري/معبد الرحيم طريق1239636ورزازاتدرعة تافياللت101092
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امدري/مسمير كاملي1178186ورزازاتدرعة تافياللت101093
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امدري/ممحمد السباعي1269597ورزازاتدرعة تافياللت101094
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغدوت/مالناصري عبد المجيد89935ورزازاتدرعة تافياللت101095
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغدوت/مهموش يوسف1179174ورزازاتدرعة تافياللت101096
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكويم/مالمعتوقي حميد1122260ورزازاتدرعة تافياللت101097
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغالي/ماعليوات عبد القادر1177683ورزازاتدرعة تافياللت101098
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امي نوالون/مجمال  المردولي1266265ورزازاتدرعة تافياللت101099
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغدوت/ماعراب محمد1368038ورزازاتدرعة تافياللت101100
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم وينتجكال/مبناجي لحسن1157924ورزازاتدرعة تافياللت101101
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امزاورو/مياسين عاضم1174877ورزازاتدرعة تافياللت101102
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

1117345ورزازاتدرعة تافياللت101103
موالي احمد البلغيتي 

العلوي
التعليم االبتدائي (ة)استاذم امزاورو/م

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توندوت/معمر شوقي55965ورزازاتدرعة تافياللت101104
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الفاربيمحمد زروقي738759ورزازاتدرعة تافياللت101105
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/ملحسن ايت عال1118692ورزازاتدرعة تافياللت101106
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/ممحمد بن هرى55922ورزازاتدرعة تافياللت101107
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/مطارق البخاتي1049949ورزازاتدرعة تافياللت101108
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/محسن شباكي1049761ورزازاتدرعة تافياللت101109
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امي نوالون/معبد الرزاق  صابيري1158965ورزازاتدرعة تافياللت101110
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاورة/معمراني سعيد1175055ورزازاتدرعة تافياللت101111
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امغالي/مالعقيلي الحسن1367391ورزازاتدرعة تافياللت101112
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تلوات/مالسعيد الفرتوتي1174490ورزازاتدرعة تافياللت101113
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تستيفت/مشارعي عبد الناصر1265179ورزازاتدرعة تافياللت101114
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم انزال/مايت الحاج محمد1122269ورزازاتدرعة تافياللت101115
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغوت/ماالدريسي غزالن1306843ورزازاتدرعة تافياللت101116
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المسيرة/مابراهيم الصبان92613ورزازاتدرعة تافياللت101117
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المسيرة/معبد العزيز كلداس62477ورزازاتدرعة تافياللت101118
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تكمي الجديداكبدر محمد1049731ورزازاتدرعة تافياللت101119
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايماسين/ملحسن بن منصور1264517ورزازاتدرعة تافياللت101120
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم انميد/مالتنغيري خالد1269766ورزازاتدرعة تافياللت101121
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم انميد/مالعبدالوي عمر1265513ورزازاتدرعة تافياللت101122
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمسراوت/ممصطفى انلوف1263845ورزازاتدرعة تافياللت101123
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكنزالت/ممحمد علي وعمر89903ورزازاتدرعة تافياللت101124
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاورة/مبنجديد رضوان1117354ورزازاتدرعة تافياللت101125
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذتازناخت. مبابيل دريس1050083ورزازاتدرعة تافياللت101126
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايماسين/مرفيق العضراوي1158012ورزازاتدرعة تافياللت101127
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم الروحةخالد امرابو1180598ورزازاتدرعة تافياللت101128
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكنزالت/ممحمد وعطوش1268871ورزازاتدرعة تافياللت101129
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكنزالت/ممصطفى امنحار55919ورزازاتدرعة تافياللت101130
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مبلكناء نور الدين1117270ورزازاتدرعة تافياللت101131
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذتازناخت. مبن اعمر رشيد1173079ورزازاتدرعة تافياللت101132
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلموس/منور الدين منصوري1238336ورزازاتدرعة تافياللت101133
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مبشتر عبد اللطيف1049734ورزازاتدرعة تافياللت101134
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلموس/مزاهيد عبد الوهاب1308581ورزازاتدرعة تافياللت101135
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مسعيد عكيرة1155898ورزازاتدرعة تافياللت101136
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مبوتفوست كمال1174398ورزازاتدرعة تافياللت101137
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم خزامة/مالباهي عبد الباسط1156272ورزازاتدرعة تافياللت101138
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مايت علي الحسن1050113ورزازاتدرعة تافياللت101139
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكنزالت/معبدالرحبم زكني1270037ورزازاتدرعة تافياللت101140
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تلمسال/مطولون محمد1156188ورزازاتدرعة تافياللت101141
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تشديرت/مبوركوكو عبد الحليم1264989ورزازاتدرعة تافياللت101142
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكداين/مايت عدي عز الدين1263471ورزازاتدرعة تافياللت101143
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة يعقوب المنصورايت جامع عبد النظير1175852ورزازاتدرعة تافياللت101144
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكوينس/مكناوي هشام1266886ورزازاتدرعة تافياللت101145
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة سكورةالصغير لوكيلي1000699ورزازاتدرعة تافياللت101146
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/ممبارك زكي1157968ورزازاتدرعة تافياللت101147
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكرنان/ممحمد بن منصور1158000ورزازاتدرعة تافياللت101148
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمعروفت/ماضها عبد الهادي1172897ورزازاتدرعة تافياللت101149
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تستيفت/مالونزيكي علي1399985ورزازاتدرعة تافياللت101150
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغرم نوكدال/مازنوكت سعيد1264032ورزازاتدرعة تافياللت101151
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمازيرت/مايت احمد احمد91147ورزازاتدرعة تافياللت101152
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تزلميمت/محمدون عبد هللا1307313ورزازاتدرعة تافياللت101153
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمسطينت/ممميس عبد العزيز1179536ورزازاتدرعة تافياللت101154
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ادلسان/ممصطفى الغازي89845ورزازاتدرعة تافياللت101155
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة السدكمال دارج54794ورزازاتدرعة تافياللت101156
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمجيشت/مايت موسى عبد الرحمان1157980ورزازاتدرعة تافياللت101157
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تامزرة/ماسكيوال محمد1234469ورزازاتدرعة تافياللت101158
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمجيشت/ماتصرنت حسي1269070ورزازاتدرعة تافياللت101159
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمجيشت/مايت بن وسعدان حافظ1117340ورزازاتدرعة تافياللت101160
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توغوت/ماوبلخير جمال1157981ورزازاتدرعة تافياللت101161
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/معبد الحي يعقوبي745287ورزازاتدرعة تافياللت101162
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الفاربيفاطمة ايت حساين89669ورزازاتدرعة تافياللت101163
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ادلسان/معبد الرحمان أبراغ1117301ورزازاتدرعة تافياللت101164
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمداخت/مبنسليمان كريمة1117280ورزازاتدرعة تافياللت101165
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ادلسان/ممحمد بابالل1117282ورزازاتدرعة تافياللت101166
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذتازناخت. مسعد هللا عبد الحكيم1122284ورزازاتدرعة تافياللت101167
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الروحةخالد حاجي1237256ورزازاتدرعة تافياللت101168
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت عفان/مهشام العموري1265603ورزازاتدرعة تافياللت101169
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمشة/منخالي  ليلى1157976ورزازاتدرعة تافياللت101170
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحوانت/معزيز حوري1177365ورزازاتدرعة تافياللت101171
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/مالحسين المرشوقي1180739ورزازاتدرعة تافياللت101172
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تويين/مايت الطالب محمد1050042ورزازاتدرعة تافياللت101173
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغيل نبيان/مامينة فهيم1368339ورزازاتدرعة تافياللت101174
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تويين/ميسين نورة1153570ورزازاتدرعة تافياللت101175
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تويين/ملهالل نور الدين1122257ورزازاتدرعة تافياللت101176
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم احنداكن/ميوسف أيت وعمرو1263578ورزازاتدرعة تافياللت101177
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تويين/مبواركن حامد1117343ورزازاتدرعة تافياللت101178
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت بن حدو/ماسماعيلي المصطفى54750ورزازاتدرعة تافياللت101179
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تورجدال/محسن الحيان1122283ورزازاتدرعة تافياللت101180
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت نمرزكان/مبشكين يوسف1049772ورزازاتدرعة تافياللت101181
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت بن حدو/مزروقي خديجة1368803ورزازاتدرعة تافياللت101182
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت ايت زغار/مخالد شمال89577ورزازاتدرعة تافياللت101183
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت ايت زغار/مإلهام مروان1268361ورزازاتدرعة تافياللت101184
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت ايت زغار/معبد هللا إحيفي1307456ورزازاتدرعة تافياللت101185
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تازولط/مازيك عبد الكريم1178342ورزازاتدرعة تافياللت101186
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخامسة/معبد الرزاق الهكارى1175499ورزازاتدرعة تافياللت101187
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الوحدةنجاة وبالل1177744ورزازاتدرعة تافياللت101188
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمسراوت/معبد هللا بوخنشوش1117326ورزازاتدرعة تافياللت101189
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب ايت وغرضة/ممحمد ايت بلعيد1305630ورزازاتدرعة تافياللت101190
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمشة/مايت موسى  فيصل1157944ورزازاتدرعة تافياللت101191
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمشة/ممليكة واتوش1268870ورزازاتدرعة تافياللت101192
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمشة/موعزيز  يوسف1268878ورزازاتدرعة تافياللت101193
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/مجودار   عبد العزيز1178328ورزازاتدرعة تافياللت101194
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تازولط/مافروخ خالد1117322ورزازاتدرعة تافياللت101195
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكشود/معبد الصادق الراقبي1157955ورزازاتدرعة تافياللت101196
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/محسن الناجي1180535ورزازاتدرعة تافياللت101197
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/مسفيان الزمراكي1368799ورزازاتدرعة تافياللت101198
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تويين/مرايس صالح1157929ورزازاتدرعة تافياللت101199
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/مهشام بنجاعفار1157989ورزازاتدرعة تافياللت101200
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/محبيب المؤذن1175610ورزازاتدرعة تافياللت101201
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/مخالد نصيلة1308066ورزازاتدرعة تافياللت101202
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تيماللجراري حفيظة1156370ورزازاتدرعة تافياللت101203
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيكرت نايت فارس/مالجرفي محمد1236373ورزازاتدرعة تافياللت101204
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيكرت نايت فارس/ممهتدي عبدالسالم1178520ورزازاتدرعة تافياللت101205
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيكرت نايت فارس/مالصوفي عبد االله1157987ورزازاتدرعة تافياللت101206
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيكرت نايت فارس/مالحسن ابرشيح1157966ورزازاتدرعة تافياللت101207
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت بن حدو/معندام الحبيب1049999ورزازاتدرعة تافياللت101208
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تماسينتالعثماني عبد الصادق1174453ورزازاتدرعة تافياللت101209
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكشود/ممحمد قصبي1237794ورزازاتدرعة تافياللت101210
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكشود/ممريم اولكبير1308175ورزازاتدرعة تافياللت101211
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

Page 120



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تلوات/مالشرقي فؤاد1153731ورزازاتدرعة تافياللت101212
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكيرت/مبوفكري رشيد1050085ورزازاتدرعة تافياللت101213
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكيرت/مايت الحيان جمال1122263ورزازاتدرعة تافياللت101214
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكشود/ممحمد نايت حدو1238687ورزازاتدرعة تافياللت101215
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امكشود/مالسعيد اقرقاب1173963ورزازاتدرعة تافياللت101216
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/ممحمد أمين شاكر1306393ورزازاتدرعة تافياللت101217
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اليغ نتركى/مسفيان بوحسين1173495ورزازاتدرعة تافياللت101218
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمداخت/مالصبار حروش1157959ورزازاتدرعة تافياللت101219
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغير كنطولة/مهشام عقاوي1305700ورزازاتدرعة تافياللت101220
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/مغوزدامي مصطفى1122303ورزازاتدرعة تافياللت101221
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/م  محمد حسيني1157954ورزازاتدرعة تافياللت101222
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/مبوسكسو التهامي1122320ورزازاتدرعة تافياللت101223
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/مالمجدوبي الحسين738723ورزازاتدرعة تافياللت101224
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/مكروي الحسين55070ورزازاتدرعة تافياللت101225
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة فدراكومسراج السعدية397802ورزازاتدرعة تافياللت101226
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تزلميمت/مارخسيس محمد1234455ورزازاتدرعة تافياللت101227
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيكرت نكرنان/مقاسم محمد1178363ورزازاتدرعة تافياللت101228
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تصومعتامان دحو56056ورزازاتدرعة تافياللت101229
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت نمرزكان/مالباللي سمير1157734ورزازاتدرعة تافياللت101230
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تازولط نومرادو/ملفديلي عبد الحق1157986ورزازاتدرعة تافياللت101231
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمجيشت/مايت علي ابراهيم عبد هللا1157916ورزازاتدرعة تافياللت101232
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحرية/معبد اللطيف تاللي89852ورزازاتدرعة تافياللت101233
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تماسينتاالمين ع الرحيم238810ورزازاتدرعة تافياللت101234
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكويم/مسائس رشيد1122256ورزازاتدرعة تافياللت101235
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة فدراكوممتقي عائشة1157971ورزازاتدرعة تافياللت101236
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمداخت/مابدطاس ابراهيم1117277ورزازاتدرعة تافياللت101237
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكنزالت/ملحسن ازال1175904ورزازاتدرعة تافياللت101238
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ازالغ/مسطيح عبد الرزاق1269463ورزازاتدرعة تافياللت101239
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/مرشيد الغزوالي740348ورزازاتدرعة تافياللت101240
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرامت/مسعيدة الخياطي1176212ورزازاتدرعة تافياللت101241
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرامت/معبد الحكيم ايت عيسى54707ورزازاتدرعة تافياللت101242
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت ايت اكرور/معبدالسالم البهجاوي1050191ورزازاتدرعة تافياللت101243
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/مرضوان زاوطي1050056ورزازاتدرعة تافياللت101244
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ادلسان/ممليكة الدو1158854ورزازاتدرعة تافياللت101245
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/ممحمد اعيسى1117299ورزازاتدرعة تافياللت101246
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفليت/معبد الناصر التقي1175644ورزازاتدرعة تافياللت101247
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكاديرت/مكلمكي مصطفى1237158ورزازاتدرعة تافياللت101248
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امي نواسيف/مابتسام الماكري1236509ورزازاتدرعة تافياللت101249
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/ملحسن صروني1122305ورزازاتدرعة تافياللت101250
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تستيفت/مايت ويسعدان رشيد1174002ورزازاتدرعة تافياللت101251
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة فدراكومنصر ايشو ع المطلب742062ورزازاتدرعة تافياللت101252
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة فدراكومع المجيد ستيف1050172ورزازاتدرعة تافياللت101253
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلميم/مادريسي محمد1122361ورزازاتدرعة تافياللت101254
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/مادريس لبراهيمي1154005ورزازاتدرعة تافياللت101255
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/مالحسين الصطروين1050181ورزازاتدرعة تافياللت101256
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمسراوت/مجمال  تاللي1269810ورزازاتدرعة تافياللت101257
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/مموالي علي البوعمراوي91141ورزازاتدرعة تافياللت101258
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/معبد هللا العبوبي707129ورزازاتدرعة تافياللت101259
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/محنان وكيل1153523ورزازاتدرعة تافياللت101260
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي اوعيسى/ممحمد بلغيتي1264323ورزازاتدرعة تافياللت101261
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمازيرت/مالغاشي ابراهيم1157975ورزازاتدرعة تافياللت101262
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الروحةعبد الغني الصالحي1236855ورزازاتدرعة تافياللت101263
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/مموالي لحسن نازه1117358ورزازاتدرعة تافياللت101264
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/معبد المجيد محافض1122311ورزازاتدرعة تافياللت101265
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلميم/مجبوري ابراهيم1122351ورزازاتدرعة تافياللت101266
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية/معبد اللطيف البكري1050177ورزازاتدرعة تافياللت101267
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخامسة/مجمال الدين شكدالي1117342ورزازاتدرعة تافياللت101268
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلميم/مبوبكري خديجة1306186ورزازاتدرعة تافياللت101269
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلميم/م اخراز الحسين1234213ورزازاتدرعة تافياللت101270
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكلميم/مبوالراحت عبد العزيز1174328ورزازاتدرعة تافياللت101271
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم وينتجكال/ماخزام محمد1305699ورزازاتدرعة تافياللت101272
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/محسن اسكنور1050149ورزازاتدرعة تافياللت101273
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسليت/مالزا مصطفى1269920ورزازاتدرعة تافياللت101274
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تيماللستيف محمد317975ورزازاتدرعة تافياللت101275
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسليت/مايت بو عصام1174915ورزازاتدرعة تافياللت101276
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تيماللالزكراوي عمر55929ورزازاتدرعة تافياللت101277
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافونانت/معروب سعيد739068ورزازاتدرعة تافياللت101278
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تيماللاكشايت عبد اللطيف1050071ورزازاتدرعة تافياللت101279
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسليت/مايت محمد عبد العزيز1118698ورزازاتدرعة تافياللت101280
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسليت/مشكان الحسن1050121ورزازاتدرعة تافياللت101281
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات/مكنوي حسن1157937ورزازاتدرعة تافياللت101282
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امرزكان/محافظ رشيد1118703ورزازاتدرعة تافياللت101283
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تافونانت/ماكركان لحسن1173154ورزازاتدرعة تافياللت101284
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرامت/مالقيادي حنان1236482ورزازاتدرعة تافياللت101285
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة عالل بن عبد هللاعبد الحليم بركا153759ورزازاتدرعة تافياللت101286
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغرامت/محنان عكرمة1234233ورزازاتدرعة تافياللت101287
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/ممحمد كرام743440ورزازاتدرعة تافياللت101288
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/ميوسف لشخم1238007ورزازاتدرعة تافياللت101289
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/ممصطفى  بيسبيس1264672ورزازاتدرعة تافياللت101290
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/مسعيد زلزول1178805ورزازاتدرعة تافياللت101291
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/ممحمد انور لشخم1179283ورزازاتدرعة تافياللت101292
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة عالل بن عبد هللااحماد مشهور176667ورزازاتدرعة تافياللت101293
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة عالل بن عبد هللانادية سراج878233ورزازاتدرعة تافياللت101294
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة القدسلبنى سراج1157964ورزازاتدرعة تافياللت101295
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة القدسنجوى كمال1117274ورزازاتدرعة تافياللت101296
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة القدسلمياء المعتصم1155000ورزازاتدرعة تافياللت101297
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة القدسسميرة الوردي1122384ورزازاتدرعة تافياللت101298
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيمجيشت/ممقتطف عزيز1158088ورزازاتدرعة تافياللت101299
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ارك/محنان غوزدامي1307240ورزازاتدرعة تافياللت101300
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحي االداريعبد المجيد مرواني378953ورزازاتدرعة تافياللت101301
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الحي االداريحنشي عز الدين239622ورزازاتدرعة تافياللت101302
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كوركودا/مبركة محمد1306123ورزازاتدرعة تافياللت101303
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تلمسال/معبدهللا بغوغ1050070ورزازاتدرعة تافياللت101304
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عبدهللا بن ياسين/محنان عسيلة1234483ورزازاتدرعة تافياللت101305
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عبدهللا بن ياسين/مالحسن انفلوس1154767ورزازاتدرعة تافياللت101306
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي فالح/مرشيد شاوي1265169ورزازاتدرعة تافياللت101307
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تيماللالناصري محمد شرف1180574ورزازاتدرعة تافياللت101308
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمداخت/متحمسون عزيز1122276ورزازاتدرعة تافياللت101309
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تاوريرتمحمد اعبيبوش238859ورزازاتدرعة تافياللت101310
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تاوريرتفاطمة بلمدحي1045594ورزازاتدرعة تافياللت101311
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن سيناعمر ويدادني1157950ورزازاتدرعة تافياللت101312
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن سيناابراهيم أمخشون7406000ورزازاتدرعة تافياللت101313
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ابن سيناعمر أشهوظ739071ورزازاتدرعة تافياللت101314
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غسات,محميد كنوي1158007ورزازاتدرعة تافياللت101315
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/مبوال سعيد1158095تنغيردرعة تافياللت101316
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/مموالي الحسن امين1158025تنغيردرعة تافياللت101317
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/ممونيا اكضيض1233974تنغيردرعة تافياللت101318
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/مخالد كاريم1237774تنغيردرعة تافياللت101319
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي مسكورسعيدة كسفي1122364تنغيردرعة تافياللت101320
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطابخديجة صدقي1179706تنغيردرعة تافياللت101321
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/ممحمد بوخريج1235272تنغيردرعة تافياللت101322
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطابالجاللي الهالوي1123545تنغيردرعة تافياللت101323
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطابلحسن بلعيد58588تنغيردرعة تافياللت101324
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امسعد/محساين يوسفي1181045تنغيردرعة تافياللت101325
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/معبد اللطيف مفتاح1158041تنغيردرعة تافياللت101326
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تنميول/معبد العزيز سلسم1158044تنغيردرعة تافياللت101327
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكوتي/مرشيد رفيق1269148تنغيردرعة تافياللت101328
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغصى/ملحسن بولماني1235306تنغيردرعة تافياللت101329
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغبالو/ممصطفى بن ميمون1122380تنغيردرعة تافياللت101330
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغبالو/محميد شهوي738808تنغيردرعة تافياللت101331
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغبالو/محسن مهديوي54785تنغيردرعة تافياللت101332
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/ممصطفى بوزاهر1158034تنغيردرعة تافياللت101333
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/ملحسن يحياوي1122370تنغيردرعة تافياللت101334
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحسن الداخل/معبد السالم زيتوني1239861تنغيردرعة تافياللت101335
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صغرو ايت الفرسي/ميوسف سهال1117378تنغيردرعة تافياللت101336
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/ماحمد افالح315747تنغيردرعة تافياللت101337
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/م امبارك غبي1122421تنغيردرعة تافياللت101338
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/مالحبيب العاللي1050157تنغيردرعة تافياللت101339
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تنميول/معبد الرحيم شمسي62521تنغيردرعة تافياللت101340
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تنميول/ممحمد ابوقسم91756تنغيردرعة تافياللت101341
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/ملحسن عمار منصور1263735تنغيردرعة تافياللت101342
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطاب/م عمر العثماني787160تنغيردرعة تافياللت101343
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة ليت عيسىمحمد ايت يدير1117393تنغيردرعة تافياللت101344
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زاوية البئر/معبد هللا ايت عبو61174تنغيردرعة تافياللت101345
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تزاخت/مخالد اوبنيوسف1400765تنغيردرعة تافياللت101346
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم حديدة/مسهام الكرساوي1400457تنغيردرعة تافياللت101347
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم حديدة/ممحمد والطاء1269071تنغيردرعة تافياللت101348
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تزاخت/مسعيد حاش1049725تنغيردرعة تافياللت101349
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت عيسىمحمد شنيار1117810تنغيردرعة تافياللت101350
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ام عياش/مابراهيم عبد الواحد739116تنغيردرعة تافياللت101351
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

Page 130



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت عيسىسعيد المان737890تنغيردرعة تافياللت101352
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوكافر اكنيون/مفاطمة اوعاة1308071تنغيردرعة تافياللت101353
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة نكرامن/معبد الرحمان مغراوي1178408تنغيردرعة تافياللت101354
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحاج عمرو/محسن بعسا1122350تنغيردرعة تافياللت101355
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم واكليم/ممصطفى أفراك1173146تنغيردرعة تافياللت101356
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم واكليم/ممحمد كادي1158042تنغيردرعة تافياللت101357
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمضروين/معبد الواحد يحيوي1117365تنغيردرعة تافياللت101358
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمضروين/ممحمد اعزيروا1173848تنغيردرعة تافياللت101359
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمضروين/مسعيد مغاري1117807تنغيردرعة تافياللت101360
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المدون/مفاطمة ايت ايدير1305646تنغيردرعة تافياللت101361
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امسعد/ممفيد مرو1268363تنغيردرعة تافياللت101362
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمان/مموالي مصطفى أمورغ1234354تنغيردرعة تافياللت101363
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امسعد/محماد اشرويض1172879تنغيردرعة تافياللت101364
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امسعد/ممحمد المغاري1175604تنغيردرعة تافياللت101365
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم انونيزم/مرشيد فكراوي1266771تنغيردرعة تافياللت101366
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم انونيزم/ممراد اعبي1172834تنغيردرعة تافياللت101367
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بادو/ميوسف االمغار1265597تنغيردرعة تافياللت101368
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/محسن غرغيز1158101تنغيردرعة تافياللت101369
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/محسن العماري1176099تنغيردرعة تافياللت101370
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/محسن واسو1158081تنغيردرعة تافياللت101371
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/مالحسن عاللي1173922تنغيردرعة تافياللت101372
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/معسو عثمان1119670تنغيردرعة تافياللت101373
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم حلول/منشاط محمد738744تنغيردرعة تافياللت101374
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخميسعبد اللطيف بو صاكي1174371تنغيردرعة تافياللت101375
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت مرغاد/ملحسن حموي1267054تنغيردرعة تافياللت101376
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سيدي مولود/معمر ايت سعيد1174009تنغيردرعة تافياللت101377
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بونحاس/مسناء خودالي1400441تنغيردرعة تافياللت101378
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تغزوت/مزايد كديدو1049354تنغيردرعة تافياللت101379
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت نمزيلنعبد الحق جبراوي1049287تنغيردرعة تافياللت101380
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م البورسفيان موسيقي1154412تنغيردرعة تافياللت101381
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امالو نمنصوريوسف اغريف1178627تنغيردرعة تافياللت101382
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تورزةجمال ايوبي1234534تنغيردرعة تافياللت101383
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تورزةنور الدين حوسيني1267251تنغيردرعة تافياللت101384
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م انو نزماحساين حنصالي1267108تنغيردرعة تافياللت101385
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م انو نزماحمد عالوي1263692تنغيردرعة تافياللت101386
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م انو نزمسدي محمد موحتي1307951تنغيردرعة تافياللت101387
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بوكافراسماعيل اشبارو1305553تنغيردرعة تافياللت101388
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ميماريغنالتغالوي موحى1181362تنغيردرعة تافياللت101389
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحاج عمرومحمد حمداوي1122955تنغيردرعة تافياللت101390
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م سيد علي ابوركحميد بريبري1235456تنغيردرعة تافياللت101391
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م سدي علي لبوركفوزية حاحو1179089تنغيردرعة تافياللت101392
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م سدي علي لبوركعزيز ازهر1175912تنغيردرعة تافياللت101393
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م سدي علي لبوركحسن مرزوق1122336تنغيردرعة تافياللت101394
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الكومتامال بوكريبين1173434تنغيردرعة تافياللت101395
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تورزةمحمد الكتاني1176251تنغيردرعة تافياللت101396
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اونير/ممحمد االدريسي56075تنغيردرعة تافياللت101397
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اونير/مجمال قربيال1178197تنغيردرعة تافياللت101398
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اونير/معبدلة سلوى1233820تنغيردرعة تافياللت101399
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اونير/مكمال وموجان1178709تنغيردرعة تافياللت101400
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم قلعة مكونةياسين لطفي61145تنغيردرعة تافياللت101401
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اونير/مالحسن الدادسي1175343تنغيردرعة تافياللت101402
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم قلعة مكونةابراهيم بن حسي60145تنغيردرعة تافياللت101403
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زاوية البئر/ممحمد ابن العزيز737872تنغيردرعة تافياللت101404
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بومالنم احمد بوغود270491تنغيردرعة تافياللت101405
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زاوية البئر/معلي شبا725412تنغيردرعة تافياللت101406
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بومالنعلي ايت بركا724019تنغيردرعة تافياللت101407
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم بومالنمحمد وزدين734946تنغيردرعة تافياللت101408
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بومالنابراهيم افروخ1122326تنغيردرعة تافياللت101409
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تورزة/مرشيد ايت الحسين1263562تنغيردرعة تافياللت101410
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/ماحمد بلغم1234758تنغيردرعة تافياللت101411
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/مامبارك الطويلي61323تنغيردرعة تافياللت101412
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/متوفيق مكاوي1117781تنغيردرعة تافياللت101413
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/ملحو نهرمين1158097تنغيردرعة تافياللت101414
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يدير/ممحمد بعدي1049846تنغيردرعة تافياللت101415
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سعدان/ميوسف بورخيسي1174354تنغيردرعة تافياللت101416
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/مسعيد تاللي1050148تنغيردرعة تافياللت101417
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الكومت/محسن الوازاني1122959تنغيردرعة تافياللت101418
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تورزة/معلي ايت ابراهيم1234066تنغيردرعة تافياللت101419
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/ممحمد بوشوا1050142تنغيردرعة تافياللت101420
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تورزة/مرشيد املوي1267358تنغيردرعة تافياللت101421
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم تورزة/معبد العالي موساوي1238610تنغيردرعة تافياللت101422
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تنوركان/مبوست مرابط1367810تنغيردرعة تافياللت101423
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت عيسىهرو عديش737617تنغيردرعة تافياللت101424
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/مموراد سعادة1178749تنغيردرعة تافياللت101425
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/مهشام ال عضراوي1050108تنغيردرعة تافياللت101426
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/معبد السالم  وسوفي1049720تنغيردرعة تافياللت101427
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/مالسعيد الغنمي55052تنغيردرعة تافياللت101428
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/ملحسن الكرماوي1176287تنغيردرعة تافياللت101429
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/ممحمد اسفوال1179912تنغيردرعة تافياللت101430
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/ممحمد حسناوي1122328تنغيردرعة تافياللت101431
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت كمات/محين فاضل1236940تنغيردرعة تافياللت101432
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تقشا/مالحو بن سعيد1174115تنغيردرعة تافياللت101433
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تقشا/معبد الرحمن عهدي724242تنغيردرعة تافياللت101434
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تقشا/ممحمد القبوري1175543تنغيردرعة تافياللت101435
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذالمديرية افقليمية تنغيرمحمد ايت الطالب740810تنغيردرعة تافياللت101436
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت باعمرانسويري حماد391771تنغيردرعة تافياللت101437
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم واكليم/ممحمد صطاف1158080تنغيردرعة تافياللت101438
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت ملوان/ماسماعيل جناني1237683تنغيردرعة تافياللت101439
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/معبد الكريم طالبي1158071تنغيردرعة تافياللت101440
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حمو/مالسيد علي دادسي1050173تنغيردرعة تافياللت101441
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حمو/معبد الصمد ايت يشو1234113تنغيردرعة تافياللت101442
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تيويت/مسعيد خمو1237890تنغيردرعة تافياللت101443
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم واكليم/مواطالب يوسف1122925تنغيردرعة تافياللت101444
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم المضايقعدي توحس238838تنغيردرعة تافياللت101445
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اموكر/مابراهيم هراف1307381تنغيردرعة تافياللت101446
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحاج عمرو/مخالد بوطهير1158853تنغيردرعة تافياللت101447
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الوفاءابراهيم خويا258726تنغيردرعة تافياللت101448
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/معادل عمري1179980تنغيردرعة تافياللت101449
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/ميوسف المبارك1236608تنغيردرعة تافياللت101450
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/معمر خضراوي1159024تنغيردرعة تافياللت101451
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امجدادار/منعيم اعمراني1175054تنغيردرعة تافياللت101452
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/مفريد الزهري1181039تنغيردرعة تافياللت101453
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بئر انزران/معبد هللا توفيقي61162تنغيردرعة تافياللت101454
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

1158036تنغيردرعة تافياللت101455
موالي المصطفى 

االسماعيلي
التعليم االبتدائي (ة)استاذم واكليم/م

شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يدير/مفاطمة بوطهير1174401تنغيردرعة تافياللت101456
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يدير/ملحسن الفهيمي1174469تنغيردرعة تافياللت101457
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امجدادار/ملحسن بويعيدي1264854تنغيردرعة تافياللت101458
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت خيار/ممحمد المسعود1117388تنغيردرعة تافياللت101459
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخميسمحمد قبايلي1049953تنغيردرعة تافياللت101460
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اعزى/مرجاء غانمي1158789تنغيردرعة تافياللت101461
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اوزين/ميوسف ايت ابراهيم1174924تنغيردرعة تافياللت101462
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحارة/مليندة العمراني1176142تنغيردرعة تافياللت101463
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوكافر/معبد المجيد علوي1305716تنغيردرعة تافياللت101464
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اموكر/مالمصطفى البرمي1399810تنغيردرعة تافياللت101465
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/مابراهيم وموجان1050066تنغيردرعة تافياللت101466
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدفالت/مرشيد حميمي1237445تنغيردرعة تافياللت101467
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/ملحسن ايت حمو89805تنغيردرعة تافياللت101468
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البور/متوفيق عبد الصمد1173861تنغيردرعة تافياللت101469
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم قلعة مكونةمحمد اقدار737736تنغيردرعة تافياللت101470
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت تومرت/معائشة حداش1307374تنغيردرعة تافياللت101471
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت تومرت/معبد الرحيم اوعلي1268827تنغيردرعة تافياللت101472
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/محسن مومني1178480تنغيردرعة تافياللت101473
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار/ماحمد ازايد1180062تنغيردرعة تافياللت101474
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يدير/مالسعيد مكاوي1122321تنغيردرعة تافياللت101475
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م صغرو ايت الفرسييونس اشطوح1158085تنغيردرعة تافياللت101476
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ودارعبد العزيز رزوقي55741تنغيردرعة تافياللت101477
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بئر انزرانجمال مجيد1049239تنغيردرعة تافياللت101478
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بئر انزرانلحسن المساوي58682تنغيردرعة تافياللت101479
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ودارابراهيم اعبيد1179991تنغيردرعة تافياللت101480
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت سيدي مولودعبد الرحمان بن عزة1234856تنغيردرعة تافياللت101481
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تزالفتنبيل دودو1306531تنغيردرعة تافياللت101482
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بادونور الدين بوسحابي1265001تنغيردرعة تافياللت101483
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بادومحمد امالل1263757تنغيردرعة تافياللت101484
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بادوالحسين وشتي1268977تنغيردرعة تافياللت101485
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت اونيركوثر السرغيني1269522تنغيردرعة تافياللت101486
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت اونيرمحمد الدهبي1158847تنغيردرعة تافياللت101487
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االملالسعيد ايت العربي1050145تنغيردرعة تافياللت101488
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اكورايمحمد فضيلي739020تنغيردرعة تافياللت101489
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ملوانالسيد محمد البداوي379093تنغيردرعة تافياللت101490
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م غليل امزدارسعيد زادو1122943تنغيردرعة تافياللت101491
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت اعالعبد اللطيف الجزولي89813تنغيردرعة تافياللت101492
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امجداداركريمة الحمداوي1367493تنغيردرعة تافياللت101493
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م توغزةمحمد الزين1236921تنغيردرعة تافياللت101494
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م توغزةابراهيم زاهيري1239758تنغيردرعة تافياللت101495
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االملالسعدية وعياد1117350تنغيردرعة تافياللت101496
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االملمحمد جادي1307483تنغيردرعة تافياللت101497
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م احديدةسعيد الحسوني1116546تنغيردرعة تافياللت101498
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م زاوية البئرعبد الرحمان ايت با1117386تنغيردرعة تافياللت101499
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م احديدةزكية اوزي1117300تنغيردرعة تافياللت101500
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م احديدةحسن عكاوي91860تنغيردرعة تافياللت101501
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تزاختمحمد الصطروين1050180تنغيردرعة تافياللت101502
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالمحمد قاسي1117380تنغيردرعة تافياللت101503
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالحميد انرغي1158035تنغيردرعة تافياللت101504
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالنور الدين خبو1158050تنغيردرعة تافياللت101505
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الكومتالحو املوي1122369تنغيردرعة تافياللت101506
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الكومتعبد الرزاق متقي1050139تنغيردرعة تافياللت101507
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م طارق بن زيادادريس عسناوي1234475تنغيردرعة تافياللت101508
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ملواناحمد لعساس1179244تنغيردرعة تافياللت101509
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالابراهيم الناصري89958تنغيردرعة تافياللت101510
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالمحمد بوحو1123042تنغيردرعة تافياللت101511
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيدااحمد ناجم1050174تنغيردرعة تافياللت101512
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيداحميد بيسي1158078تنغيردرعة تافياللت101513
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيداالسعيد صابري1178773تنغيردرعة تافياللت101514
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تابسباستعلي معرير1122357تنغيردرعة تافياللت101515
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم البيهقي/ميونس اسفولة1237585تنغيردرعة تافياللت101516
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صغرو/ماحساين ايت بن عمرو1234055تنغيردرعة تافياللت101517
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاوريرت نمزيلنامحمد اباداود89749تنغيردرعة تافياللت101518
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكموت/مالسعيد اوعلي1268829تنغيردرعة تافياللت101519
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم اميضر/مرضوان المهاوي1117376تنغيردرعة تافياللت101520
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم اميضر/ممحمد همي1122348تنغيردرعة تافياللت101521
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/ممحمد بولقاسم1174293تنغيردرعة تافياللت101522
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/معبدالعالي أمروان1267354تنغيردرعة تافياللت101523
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت سيدي مولود/مالحسين الطويل1239688تنغيردرعة تافياللت101524
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/ممحمد بندادا91056تنغيردرعة تافياللت101525
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم طارق بن زياد/ممحمد بن عشى1122987تنغيردرعة تافياللت101526
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/ممحمد وعدي1158111تنغيردرعة تافياللت101527
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/ممحمد رحدو1158875تنغيردرعة تافياللت101528
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/مابراهيم مسكني1158073تنغيردرعة تافياللت101529
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/معلي غوشي1179595تنغيردرعة تافياللت101530
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/مالمصطفى كمال1123062تنغيردرعة تافياللت101531
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت ودار/مامبارك بعبو1234610تنغيردرعة تافياللت101532
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/ممجيد سويري1239519تنغيردرعة تافياللت101533
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت ودار/مرشيد كنوي1179301تنغيردرعة تافياللت101534
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/ممحمد بنهيش1235086تنغيردرعة تافياللت101535
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصويت/ماحمد الحياني1122358تنغيردرعة تافياللت101536
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة سيدي مسكورسعيدة بنعاوي1173077تنغيردرعة تافياللت101537
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت كمات/ماحمد كيك1176469تنغيردرعة تافياللت101538
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت كمات/ممحمد اخرطون1158079تنغيردرعة تافياللت101539
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت كمات/مموالي الحسن عبدالماجيد1049939تنغيردرعة تافياللت101540
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أقيدار/مهرو شنون1122360تنغيردرعة تافياللت101541
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أقيدار/مسعيد العييد1049285تنغيردرعة تافياللت101542
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أقيدار/ميوسف الحداوي1050196تنغيردرعة تافياللت101543
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/ممحمد الوزني1175620تنغيردرعة تافياللت101544
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/معبدالهادي الصديقي1122347تنغيردرعة تافياللت101545
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم إميضر/محمو احدوش1117398تنغيردرعة تافياللت101546
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صاغرو/مسعيد زهمون1158849تنغيردرعة تافياللت101547
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذ2م صغرو /معبدالعزيز بوجمعوي1264862تنغيردرعة تافياللت101548
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت يدير/مجمال احبار1173897تنغيردرعة تافياللت101549
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت ودار/ممحمد أيت المؤدن1174941تنغيردرعة تافياللت101550
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت ودار/محسن السكي1122378تنغيردرعة تافياللت101551
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت خيار/مالحسين أيت حمو1157926تنغيردرعة تافياللت101552
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت خيار/مابراهيم احسيسو1158598تنغيردرعة تافياللت101553
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت خيار/مسعيد الصديقي1178811تنغيردرعة تافياللت101554
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم صغرو/مامحمد مسكور1179491تنغيردرعة تافياللت101555
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوتغرار/ملحسن مزهور1268289تنغيردرعة تافياللت101556
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوتغرار/مسعيد الحلواطي1399871تنغيردرعة تافياللت101557
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م القنطرةالحسين ايت بنحمو1157985تنغيردرعة تافياللت101558
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امالو المنصورعبد هللا بوخيسي1158910تنغيردرعة تافياللت101559
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تاغيامحمد باسالم1117368تنغيردرعة تافياللت101560
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تاغيامحمد حميدي1159026تنغيردرعة تافياللت101561
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تاغيااحمد حجاج1050073تنغيردرعة تافياللت101562
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تاغياابراهيم بلحسن1049787تنغيردرعة تافياللت101563
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارحسن ايت الطالب1173199تنغيردرعة تافياللت101564
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارعبد اإلله مجبار1238418تنغيردرعة تافياللت101565
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تامتتوشتفاطمة العتابي1158812تنغيردرعة تافياللت101566
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امالو المنصورمصطفى امسرد1234326تنغيردرعة تافياللت101567
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م احجامنمحمد البوعزيزي1117385تنغيردرعة تافياللت101568
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اميضرمصطفى حميدي1179153تنغيردرعة تافياللت101569
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت توخسينابراهيم موسى1268560تنغيردرعة تافياللت101570
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م القنطرةم اسماعيل العمراني1049940تنغيردرعة تافياللت101571
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م القنطرةازرور نورد الدين1158828تنغيردرعة تافياللت101572
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزوداريوسف الشرطا1158084تنغيردرعة تافياللت101573
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارحسن اصراف1173252تنغيردرعة تافياللت101574
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تاغياعبد الرحمن زاكور1158094تنغيردرعة تافياللت101575
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي
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التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارداود الواعي1050154تنغيردرعة تافياللت101576
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزوداررشيد الزرهوني1180911تنغيردرعة تافياللت101577
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزوداراحمد الزين1267351تنغيردرعة تافياللت101578
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م خينكادريس زكاغ1308623تنغيردرعة تافياللت101579
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م خينكعدنان عوط1305797تنغيردرعة تافياللت101580
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م خينكمصطفى بنعبيد1306021تنغيردرعة تافياللت101581
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م سيدي بويعقوبم الحسن لمغاري1177643تنغيردرعة تافياللت101582
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اكورايموحى موجاني1122950تنغيردرعة تافياللت101583
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اكوراياحمد مرير89054تنغيردرعة تافياللت101584
شارع )       ثانوية  الزهراء    

(عالل الفاسي

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تيويتخالد شكري1265280تنغيردرعة تافياللت101585

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسكيسعبد الفتاح اورحو1269039تنغيردرعة تافياللت101586

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحسن الداخلعبد الغني بنقدور1049398تنغيردرعة تافياللت101587

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسكيسم الحسن العيساوي1235924تنغيردرعة تافياللت101588

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسكيسعدي سيمو1122374تنغيردرعة تافياللت101589
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسكيساسماعيل الشافعي1306380تنغيردرعة تافياللت101590

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بادوالحسن حنا1307406تنغيردرعة تافياللت101591

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بادويوسف محترم1049241تنغيردرعة تافياللت101592

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم المختار السوسيادريس المرابط771811تنغيردرعة تافياللت101593

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اموكرالحسنية حميدي1267047تنغيردرعة تافياللت101594

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم المختار السوسيفتيحة عمراني1263805تنغيردرعة تافياللت101595

1264063تنغيردرعة تافياللت101596
موالي عبد الرحمان 

باعسيني
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بوتغرار

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تنوركانعبد الحميد زعاري1401082تنغيردرعة تافياللت101597

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تزواليتحنان فيجر1266786تنغيردرعة تافياللت101598

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تزواليتسفيان بنعزيز1306143تنغيردرعة تافياللت101599

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت حمومحمد نظيفي302865تنغيردرعة تافياللت101600

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم عمر بن الخطابمحمد نعيم302894تنغيردرعة تافياللت101601

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمديرية االقليمية تنغيرمصطفى غاجي1307231تنغيردرعة تافياللت101602

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بوتغراررشيد منير1268538تنغيردرعة تافياللت101603
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م القنطرةالحسن معد1158087تنغيردرعة تافياللت101604

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت توخسينموالي عبد السالم التاقي1050155تنغيردرعة تافياللت101605

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيدارشيد وجديد1122325تنغيردرعة تافياللت101606

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيداابراهيم عراد1234459تنغيردرعة تافياللت101607

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م جيداحسن زغو1180919تنغيردرعة تافياللت101608

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخميسالحسين وعمي60443تنغيردرعة تافياللت101609

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م توديلتابراهيم علواني1173137تنغيردرعة تافياللت101610

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اقيداريوسف اصطاف1049980تنغيردرعة تافياللت101611

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت توخسينابراهيم الرجراجي739152تنغيردرعة تافياللت101612

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تصويتالسعيد مبارك1122376تنغيردرعة تافياللت101613

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت حموحسن النجماوي1173711تنغيردرعة تافياللت101614

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارعبد الحكيم فنزاوي1266766تنغيردرعة تافياللت101615

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت ايعالعلي اوراغ1175120تنغيردرعة تافياللت101616

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحارة نكرامنالمصطفى امزيل1122338تنغيردرعة تافياللت101617
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تعمارتعبد الكبير البقال1234691تنغيردرعة تافياللت101618

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م المجاهدينالعربي بعمر1264060تنغيردرعة تافياللت101619

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م امزودارالحسين ايت صالح1050183تنغيردرعة تافياللت101620

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت توخسينعبد العزيز ابن سالم1264567تنغيردرعة تافياللت101621

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت توخسينيوسف اتبير1367130تنغيردرعة تافياللت101622

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اكديم نخرطانمحمد شاكوش1265156تنغيردرعة تافياللت101623

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت بعمرانابراهيم امقران1049255تنغيردرعة تافياللت101624

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م زاوية م عبد المالكلحسن فيساغ1237057تنغيردرعة تافياللت101625

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم قلعة مكونةمحمد احساسي745353تنغيردرعة تافياللت101626

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بوكافرسمير العمراوي1176086تنغيردرعة تافياللت101627

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ام عياشامولى عبد هللا1049424تنغيردرعة تافياللت101628

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تعداداتحميد بوزيدي1235441تنغيردرعة تافياللت101629

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحارة نكرامنمحمد سليمان1158093تنغيردرعة تافياللت101630

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحاج عمرومحمد بامو1117389تنغيردرعة تافياللت101631
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م الحاج عمرولحسن بسالم1122323تنغيردرعة تافياللت101632

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ1م م صغرو محمد عزوي1158911تنغيردرعة تافياللت101633

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ1م م صغرو صبري جمال1178774تنغيردرعة تافياللت101634

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ1م م صغرو عبد الواحد بن به1264427تنغيردرعة تافياللت101635

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ1م م صغرو امحمد عموري1158912تنغيردرعة تافياللت101636

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ1م م صغرو مصطفى احمدي1179891تنغيردرعة تافياللت101637

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت زكانسعيد السالمي1049175تنغيردرعة تافياللت101638

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت زكانسعاد بحو1234653تنغيردرعة تافياللت101639

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت عطىالحسين موعنى1268471تنغيردرعة تافياللت101640

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م ايت عطىالحسن اوخي1268975تنغيردرعة تافياللت101641

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تواللتاسماعيل ميموني1268421تنغيردرعة تافياللت101642

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخميس دادسموالي احمد العمراني1050054تنغيردرعة تافياللت101643

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمديرية االقليمية تنغيرلحسن ازوكاغ1173308تنغيردرعة تافياللت101644

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بوكافراشاك ملود1174847تنغيردرعة تافياللت101645
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتعبد هللا عباس1174848تنغيردرعة تافياللت101646

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتعبد العزيز الفاطمي60015تنغيردرعة تافياللت101647

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتمحمد جبور1117387تنغيردرعة تافياللت101648

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتحسن صرحاني1179679تنغيردرعة تافياللت101649

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتزرور عبد المجيد1239822تنغيردرعة تافياللت101650

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م تبرخاشتعزيز عثمان1173326تنغيردرعة تافياللت101651

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م بونغرارزكرياء اعبود1158831تنغيردرعة تافياللت101652

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اخيار/مابراهيم أمينى1050158تنغيردرعة تافياللت101653

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم غليل امزدار,معبد السالم وموش1158926تنغيردرعة تافياللت101654

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. مالنجار ابراهيم1173708زاكورةدرعة تافياللت101655

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,محمادي لكبير1122418زاكورةدرعة تافياللت101656

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,محاجي عبد الكريم1155499زاكورةدرعة تافياللت101657

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. ممحمد االنصاري1266371زاكورةدرعة تافياللت101658

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. مالناصري محمد البخاري1158135زاكورةدرعة تافياللت101659
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. ماألنصاري حسن1050178زاكورةدرعة تافياللت101660

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. مالحسني هشام1173772زاكورةدرعة تافياللت101661

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبني صبيح. م. ميوسف الصالحي740403زاكورةدرعة تافياللت101662

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوريز,مايت عيسى عبد الرحيم1050043زاكورةدرعة تافياللت101663

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوريز,مالثورتي عبد هللا59861زاكورةدرعة تافياللت101664

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مبوتغراتين محماد1306337زاكورةدرعة تافياللت101665

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذأيت والل. م. مالمخلوف محمد738720زاكورةدرعة تافياللت101666

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذأيت والل. م. ممجدوبي عبد العزيز1268319زاكورةدرعة تافياللت101667

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذأيت والل. م. مصابر احسين1178768زاكورةدرعة تافياللت101668

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تماريغين,ماوحساين احساين1178647زاكورةدرعة تافياللت101669

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أيت أوزين,مهشام موح1238511زاكورةدرعة تافياللت101670

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مالعالوي عبد الكريم707923زاكورةدرعة تافياللت101671

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مإمام عبد العزيز1050195زاكورةدرعة تافياللت101672

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مالمربوح محمد1117414زاكورةدرعة تافياللت101673
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مالمسعدي محمد1049702زاكورةدرعة تافياللت101674

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مالمديقي سعيد1050074زاكورةدرعة تافياللت101675

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. مسعيد دحو59121زاكورةدرعة تافياللت101676

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. مالحسين هرموش317894زاكورةدرعة تافياللت101677

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. ممحمد اجلباب1122419زاكورةدرعة تافياللت101678

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. معبد هللا متيمن1268586زاكورةدرعة تافياللت101679

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. ممحمد موادي1122444زاكورةدرعة تافياللت101680

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. ماريضوض احماد1117419زاكورةدرعة تافياللت101681

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. معبد العالي قداري1122439زاكورةدرعة تافياللت101682

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. مخالد كوبي1179328زاكورةدرعة تافياللت101683

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. مياسين محمد1049950زاكورةدرعة تافياللت101684

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتانسيفت. م. ممحمد أيت قاسي89878زاكورةدرعة تافياللت101685

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتاكونيت. م. مالزياني المختار55801زاكورةدرعة تافياللت101686

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتانسيفت. م. مبوشليح عبد الكريم1235152زاكورةدرعة تافياللت101687
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. مبوضاض محمد1158732زاكورةدرعة تافياللت101688

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. مبن ادريس عبد الحميد1122431زاكورةدرعة تافياللت101689

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة موالي الشريف العلويالكبير لحسن744164زاكورةدرعة تافياللت101690

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد عمرو,ملحسن تاشتوكت1269646زاكورةدرعة تافياللت101691

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. مكابر رشيد1237717زاكورةدرعة تافياللت101692

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمكروت. م. مالحفيضي سي محمد1265944زاكورةدرعة تافياللت101693

359350زاكورةدرعة تافياللت101694
ايت لحساين عبد 

الرحمان
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة أكدز

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة أكدزالدحماني لحسن1176002زاكورةدرعة تافياللت101695

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة  النخيلامعمر لحسن743539زاكورةدرعة تافياللت101696

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذازالك. م. مايت هرى زايد1175842زاكورةدرعة تافياللت101697

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذازالك. م. مامام ابراهيم1158125زاكورةدرعة تافياللت101698

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسركات,مقاسم موالي عبد الناصر1400399زاكورةدرعة تافياللت101699

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالصفصاف. م. مأشعلي علي1268915زاكورةدرعة تافياللت101700

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالصفصاف. م. ملعسل مصطفى1267811زاكورةدرعة تافياللت101701
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالصفصاف. م. موهموري شكير1367905زاكورةدرعة تافياللت101702

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسركات,ماوراغ حسن1367103زاكورةدرعة تافياللت101703

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة  التموراوالطاغي محمد738840زاكورةدرعة تافياللت101704

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذاوالد سليمان. م. مالحمري علي1117400زاكورةدرعة تافياللت101705

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتنكامت. م. مبابوي سيدي محمد1264080زاكورةدرعة تافياللت101706

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمتيك,مالواليدي عبد الحق58942زاكورةدرعة تافياللت101707

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمتيك,مالعالوي سمير1235942زاكورةدرعة تافياللت101708

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسركات,مالحسين البشا1306661زاكورةدرعة تافياللت101709

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مايت ايشو ابراهيم58481زاكورةدرعة تافياللت101710

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,محاجي رشيد1179113زاكورةدرعة تافياللت101711

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,ماوباعي يوسف1177722زاكورةدرعة تافياللت101712

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مايت موحى اوعلي لحسن1174949زاكورةدرعة تافياللت101713

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مالناصري عزيز91134زاكورةدرعة تافياللت101714

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مالتامري عبد العزيز1158139زاكورةدرعة تافياللت101715
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مرزوق عبدهللا1155478زاكورةدرعة تافياللت101716

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مايت يحي عبد اللطيف1234185زاكورةدرعة تافياللت101717

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. ممزان عمر1050077زاكورةدرعة تافياللت101718

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذزاوية الفكوس. م. مفارس نادية1266726زاكورةدرعة تافياللت101719

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذزاوية الفكوس. م. مالهاللي محمد1266037زاكورةدرعة تافياللت101720

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة األملالبرقاوي محمد739283زاكورةدرعة تافياللت101721

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. مافال عبد الحافظ59992زاكورةدرعة تافياللت101722

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. مباحجو عبد الكريم89839زاكورةدرعة تافياللت101723

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. ماكبار ياسين1173185زاكورةدرعة تافياللت101724

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. مالمومن الحسن1173826زاكورةدرعة تافياللت101725

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة حي موالي رشيدالناصري نزار1050015زاكورةدرعة تافياللت101726

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة حي موالي رشيدأوبها ابرهيم1050014زاكورةدرعة تافياللت101727

1050018زاكورةدرعة تافياللت101728
العمراني موالي عبد 

الرحمان
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة حي موالي رشيد

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تدسي,ماليشوي سعيد1307038زاكورةدرعة تافياللت101729
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,مبوشعيب عيسى1173930زاكورةدرعة تافياللت101730

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذألمو. م. ممنزو محمد1179474زاكورةدرعة تافياللت101731

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة تنسيطةبودكور كلثوم1264775زاكورةدرعة تافياللت101732

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذكيسان. م. مايتزكار اسعيد عبد هللا1122319زاكورةدرعة تافياللت101733

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذاوالد ايوب. م. مالحباري حماد1238038زاكورةدرعة تافياللت101734

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذاوالد ايوب. م. مالراشدي عمر1117430زاكورةدرعة تافياللت101735

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبوازار. م. مغوشمي الحسين1122291زاكورةدرعة تافياللت101736

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تميضرت,مايت عبو عبد السالم1157913زاكورةدرعة تافياللت101737

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذنصراط. م. ملحسن اوعليشت1268833زاكورةدرعة تافياللت101738

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم المحاميد الغزالن,منور الدين بوغراب59071زاكورةدرعة تافياللت101739

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الزيتونةالنبراوي المختار59005زاكورةدرعة تافياللت101740

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة الزيتونةصالحي عبد الكبير738801زاكورةدرعة تافياللت101741

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذشالل درعة. م. مقبالني سعيد1239048زاكورةدرعة تافياللت101742

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذشالل درعة. م. مبويس احمد1235243زاكورةدرعة تافياللت101743
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوريز,مالمعناوي عزيز1176264زاكورةدرعة تافياللت101744

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوريز,ملمبيركي عبد العالي1177478زاكورةدرعة تافياللت101745

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوريز,مايت منصور عبد هللا1174944زاكورةدرعة تافياللت101746

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذافالندرا. م. مزكرياء عزيز1234573زاكورةدرعة تافياللت101747

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذايت خلفون. م. مالرايس محمد1269198زاكورةدرعة تافياللت101748

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبني صبيح. م. محسن ابودى1237495زاكورةدرعة تافياللت101749

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ2مدرسة تنسيطةكوبشات محمد775407زاكورةدرعة تافياللت101750

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ2مدرسة تنسيطةبوتدغارت عبد الجواد1049715زاكورةدرعة تافياللت101751

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ2مدرسة تنسيطةالباشا حسن765491زاكورةدرعة تافياللت101752

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالزركان. م. مبوطاهير عبد المالك1265027زاكورةدرعة تافياللت101753

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مالناصري فاضل1122402زاكورةدرعة تافياللت101754

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مالعياشي فيصل1265672زاكورةدرعة تافياللت101755

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,ملبيض محمد مصطفى1158108زاكورةدرعة تافياللت101756

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مالبوزيدي الذهبي1176136زاكورةدرعة تافياللت101757
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مأيت المعطي رشيد1305641زاكورةدرعة تافياللت101758

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مالغزاوي محمد1158116زاكورةدرعة تافياللت101759

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مبنجليل يحي787151زاكورةدرعة تافياللت101760

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد الحاج,مبوعلو العربي1049945زاكورةدرعة تافياللت101761

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذابن خلدون. م. مدربي عبد الواحد1158134زاكورةدرعة تافياللت101762

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذابن خلدون. م. ماخدام عبد الرزاق1234211زاكورةدرعة تافياللت101763

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذابن خلدون. م. مايت حسو ابراهيم1122429زاكورةدرعة تافياللت101764

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذابن خلدون. م. مالكرش سمير1122401زاكورةدرعة تافياللت101765

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية,مالصوفي عبد الكريم1239501زاكورةدرعة تافياللت101766

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية,ماليوسفي محمد1122388زاكورةدرعة تافياللت101767

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية,مأيت صالح يوسف1305667زاكورةدرعة تافياللت101768

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. مبوعداين ابراهيم1235097زاكورةدرعة تافياللت101769

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب.مسالمة حسن1179692زاكورةدرعة تافياللت101770

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب.مايت الحساين محمد1117408زاكورةدرعة تافياللت101771
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب.ماعدجو محمد58440زاكورةدرعة تافياللت101772

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب.مامعرير محمد1050039زاكورةدرعة تافياللت101773

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم النقوب.ماعدجو داود1172918زاكورةدرعة تافياللت101774

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبني علي. م. ماالنصاري عبد هللا269807زاكورةدرعة تافياللت101775

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. ممحاميدي عبد الناصر1157952زاكورةدرعة تافياللت101776

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. مبن هادي الحسين1174244زاكورةدرعة تافياللت101777

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مناجي محمد1268672زاكورةدرعة تافياللت101778

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مالعياشي لحبيب1045598زاكورةدرعة تافياللت101779

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مالكوراري سومية1176286زاكورةدرعة تافياللت101780

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالواحة. م. مالعزاوي يدير1049727زاكورةدرعة تافياللت101781

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبوخالل. م. مالحجوي خالد1306790زاكورةدرعة تافياللت101782

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبوخالل. م. مأزكاغ سعيد1305856زاكورةدرعة تافياللت101783

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذايت عبد هللا. م. مالراحيلي الركراكي1236792زاكورةدرعة تافياللت101784

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذايت عبد هللا. م. مقايدة عبد العزيز1237741زاكورةدرعة تافياللت101785
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذرباط اكدز. م. ممسناوي محمد61202زاكورةدرعة تافياللت101786

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذرباط اكدز. م. مبوعبيدي محمد1121560زاكورةدرعة تافياللت101787

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذرباط اكدز. م. مايت دادا محمد1117312زاكورةدرعة تافياللت101788

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذرباط اكدز. م. مبوحفيظ عبد الرحمان1175208زاكورةدرعة تافياللت101789

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذرباط اكدز. م. مالصنهاجي المداني1179670زاكورةدرعة تافياللت101790

1121121زاكورةدرعة تافياللت101791
سي محمد حلوات 

العلوي
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذأزغار. م. م

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتالت األمل. م. ممصطفى الشيخ1265217زاكورةدرعة تافياللت101792

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتالت األمل. م. معلي لكريش58595زاكورةدرعة تافياللت101793

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتالت األمل. م. مامحمد الزليكي1122394زاكورةدرعة تافياللت101794

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتالت األمل. م. ممصطفى بندراعو1158117زاكورةدرعة تافياللت101795

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالزاوية البرانية. م. مالخالد وليد1367554زاكورةدرعة تافياللت101796

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم األنوارالناجي سمية1236764زاكورةدرعة تافياللت101797

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم األنوارالهوشمت يوسف744402زاكورةدرعة تافياللت101798

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم األنوارنعيمة حطوشي1307368زاكورةدرعة تافياللت101799
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمرابطين. م. معزاوي سعيد1264052زاكورةدرعة تافياللت101800

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمرابطين. م. محافظ رشيد1122405زاكورةدرعة تافياللت101801

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمرابطين. م. معبو جواد1263218زاكورةدرعة تافياللت101802

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,مايت علي عبد اللطيف1158156زاكورةدرعة تافياللت101803

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,ملمريكي محمد1158146زاكورةدرعة تافياللت101804

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,مزاهيد محمد علي1239754زاكورةدرعة تافياللت101805

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,ملمقدم محمد1122428زاكورةدرعة تافياللت101806

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.مالعزوي محمد1050022زاكورةدرعة تافياللت101807

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.مالمزواري عبد السالم1179387زاكورةدرعة تافياللت101808

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.ماحمد البوزيدي1265801زاكورةدرعة تافياللت101809

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.ممنصوري عبد هللا1180755زاكورةدرعة تافياللت101810

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.ملغروش محمد1179320زاكورةدرعة تافياللت101811

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمساهلت. م. مأشطو عمر1049943زاكورةدرعة تافياللت101812

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمساهلت. م. مأحداش عزيز1234011زاكورةدرعة تافياللت101813
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمساهلت. م. مالتائبي عبد العزيز1266621زاكورةدرعة تافياللت101814

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. مبوعداين محمد1172939زاكورةدرعة تافياللت101815

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. محجوبي عبد السالم1050171زاكورةدرعة تافياللت101816

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسركات,محفيظ هشام1237219زاكورةدرعة تافياللت101817

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسركات,مالعثماني عبد هللا1266433زاكورةدرعة تافياللت101818

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أبرنوص,مالشهيبات موالي امحمد1235614زاكورةدرعة تافياللت101819

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أبرنوص,معمري محمد1238766زاكورةدرعة تافياللت101820

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أبرنوص,مازلماط سعيد1119831زاكورةدرعة تافياللت101821

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,مهبولة سعيد1237173زاكورةدرعة تافياللت101822

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,مالناصري عبد السالم1308002زاكورةدرعة تافياللت101823

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,مالمشيشي سومية1306921زاكورةدرعة تافياللت101824

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة أمزرواليماني محمد1050034زاكورةدرعة تافياللت101825

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة أمزروالناصري زكرياء59029زاكورةدرعة تافياللت101826

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة أمزروأقشباب عبد الهادي92242زاكورةدرعة تافياللت101827
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن خليل,محطوش حميد1122346زاكورةدرعة تافياللت101828

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن خليل,مهنون توفيق1179862زاكورةدرعة تافياللت101829

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن خليل,محكيم حسن1179121زاكورةدرعة تافياللت101830

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذاغالل. م. ممطيع سمير1307983زاكورةدرعة تافياللت101831

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة األملالدربالي ابراهيم1122433زاكورةدرعة تافياللت101832

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة األملالراشدي ابراهيم769060زاكورةدرعة تافياللت101833

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,مأوخي محمد1238941زاكورةدرعة تافياللت101834

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم رباط تنزولين,مأحمد الزهراوي1049962زاكورةدرعة تافياللت101835

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أوالد ابراهيم,مفراح يوسف60848زاكورةدرعة تافياللت101836

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتكمدارت. م. مموالي مبارك عزيز1234571زاكورةدرعة تافياللت101837

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتالت األمل. م. مرشيد وجري1238934زاكورةدرعة تافياللت101838

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذمدرسة عمر بن الخطابالبشير بوسكا1235376زاكورةدرعة تافياللت101839

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذتمنوكالت. م. مالعلوي موالي اليزيد1176075زاكورةدرعة تافياللت101840

بهدا عزيز1264120زاكورةدرعة تافياللت101841
 مدرسة موالي الشريف'

العلوي
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن سينا.مبعالي محمد59356زاكورةدرعة تافياللت101842

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذالمرابطين. م. مموجان محمد238803زاكورةدرعة تافياللت101843

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذأيت مرصيد. م. مبن مهو محمد1264528زاكورةدرعة تافياللت101844

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الزاوية,مابت خترا محمد1234122زاكورةدرعة تافياللت101845

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم األنوارشادلي نعيمة1235489زاكورةدرعة تافياللت101846

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مالكبيري احمد1122435زاكورةدرعة تافياللت101847

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,معزيزي المصطفى1234575زاكورةدرعة تافياللت101848

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,محمو ابراهيم1237317زاكورةدرعة تافياللت101849

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم العروميات,مالبدوي محمد1176179زاكورةدرعة تافياللت101850

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اخلوفالمساعدي سعيد1236655زاكورةدرعة تافياللت101851

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اخلوفالرمزي محمد1269191زاكورةدرعة تافياللت101852

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. ماالنصاري يوسف1399775زاكورةدرعة تافياللت101853

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. مصابر موالي الشريف1178766زاكورةدرعة تافياللت101854

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. مالهاللي موالي رشيد1306826زاكورةدرعة تافياللت101855
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. مالمنصوري عبد الحليم1236549زاكورةدرعة تافياللت101856

1158105زاكورةدرعة تافياللت101857
دريسي موالي 

المصطفى
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. م

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. ماالدريسبي موالي يوسف1175509زاكورةدرعة تافياللت101858

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذعقبة بن نافع. م. ممنصوري احمد1122408زاكورةدرعة تافياللت101859

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,مرزقو ابراهيم58467زاكورةدرعة تافياللت101860

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بني زولي,معليلي عائشة1122422زاكورةدرعة تافياللت101861

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذامراد. م. مامينا يوسف1269022زاكورةدرعة تافياللت101862

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذبني صبيح. م. مالسعيد العباسي1158102زاكورةدرعة تافياللت101863

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,مايت القاضي نادية1367018زاكورةدرعة تافياللت101864

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم أسرير,ممعرير محمد270602زاكورةدرعة تافياللت101865

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوخالل, ممحمد أسعوط1305842زاكورةدرعة تافياللت101866

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تفتشنا,مبركة الهادي59521زاكورةدرعة تافياللت101867

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم كم زايدةالبوزياني  المصطفى1401316ميدلتدرعة تافياللت101868

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم كم زايدةباحقي   عشور1401186ميدلتدرعة تافياللت101869
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي علي البرتاتي/مسي محمد بن الصديق1264570ميدلتدرعة تافياللت101870

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الخوخات/معنوز حنان1234396ميدلتدرعة تافياللت101871

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوكريران بن محمدسعيدة آيت حمو1234103ميدلتدرعة تافياللت101872

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم عبد المومن/مغفراني سعيد1049270ميدلتدرعة تافياللت101873

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم عبد المومن/ماكرسي الحسين749183ميدلتدرعة تافياللت101874

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوكمة/ملوهاب المصطفى1047380ميدلتدرعة تافياللت101875

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حنيني/مسهام بلحاج1264336ميدلتدرعة تافياللت101876

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حنيني/مبنحتات فاتن1399414ميدلتدرعة تافياللت101877

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حنيني/مايت اكوا لحسن744014ميدلتدرعة تافياللت101878

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت مولي/ممحمد السالمي1269422ميدلتدرعة تافياللت101879

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاشروت/مبويدرى علي89173ميدلتدرعة تافياللت101880

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم يوسف بن تاشفيناولفقيه أسماء1308172ميدلتدرعة تافياللت101881

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/مابان عزيز1122975ميدلتدرعة تافياللت101882

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/معبد الباقي فتحي746318ميدلتدرعة تافياللت101883
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1049178ميدلتدرعة تافياللت101884
علوي امحمدي سيدي 

محمد
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/م

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/مإسعادي حافيظ1158879ميدلتدرعة تافياللت101885

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/مالنصيري مؤنس1049177ميدلتدرعة تافياللت101886

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/معال محمد1050003ميدلتدرعة تافياللت101887

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/معتو موحى89059ميدلتدرعة تافياللت101888

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم م اسماعيل/مفياللي عمر1307192ميدلتدرعة تافياللت101889

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ميبالدن/ممحمد ايت الطاهر1173201ميدلتدرعة تافياللت101890

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوتخباي/ميوسف, طائعي م1158845ميدلتدرعة تافياللت101891

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اعزيز/مسعيد بالل64212ميدلتدرعة تافياللت101892

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اعزيز/ماوعزي   محمد1268880ميدلتدرعة تافياللت101893

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اعزيز/مكمي مليكة1155423ميدلتدرعة تافياللت101894

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم كروان/مافساحي عبد الصمد746317ميدلتدرعة تافياللت101895

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/مزين العابدين سناء1158946ميدلتدرعة تافياللت101896

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/ماسماعيل اقزامر1238996ميدلتدرعة تافياللت101897
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/مشكري ادريس1173601ميدلتدرعة تافياللت101898

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/ممخى المصطفى1179426ميدلتدرعة تافياللت101899

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/ملمكوني ادريس1177487ميدلتدرعة تافياللت101900

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذايت سعيد اعمرابراهيم اماي1308182ميدلتدرعة تافياللت101901

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكديم/مقاسمي لالة  فاطمة1368561ميدلتدرعة تافياللت101902

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكديم/معابدي موالي المصطفى1263257ميدلتدرعة تافياللت101903

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكديم/ميعيا ابراهيم1046693ميدلتدرعة تافياللت101904

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ نونبر18م /محادون مجيد1237211ميدلتدرعة تافياللت101905

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ نونبر18م /مالمزود عبد العزيز1307733ميدلتدرعة تافياللت101906

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوكريران بن محمدمزا لبنى1180702ميدلتدرعة تافياللت101907

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوكريران بن محمدمصطفي بيلي1264670ميدلتدرعة تافياللت101908

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوكريران بن محمداشاوي  محمد270291ميدلتدرعة تافياللت101909

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكرسيف/مخويا حميد1237897ميدلتدرعة تافياللت101910

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكرسيف/ملواغي رشيد1238223ميدلتدرعة تافياللت101911
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكرسيف/مالكايدي عبد القادر1265860ميدلتدرعة تافياللت101912

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اكرسيف/معدناني يوسف1263370ميدلتدرعة تافياللت101913

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم انفكو الجماعاتيةحراشي كمال1237375ميدلتدرعة تافياللت101914

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سيدي عمرو/مالهاشمي سي محمد1265916ميدلتدرعة تافياللت101915

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت توغاش/ملمزابي فؤاد60452ميدلتدرعة تافياللت101916

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذنيابة ميدلتعبد الرحيم علي1305503ميدلتدرعة تافياللت101917

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سيدي بوموسى/منبيل غنموني1368374ميدلتدرعة تافياللت101918

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم زايدةحاجي الحسين208234ميدلتدرعة تافياللت101919

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم واد الذهبقسو بنعيسى745491ميدلتدرعة تافياللت101920

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم واد الذهبعبد القادر الصدكي737708ميدلتدرعة تافياللت101921

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ ابريل9م افيا لحسن724023ميدلتدرعة تافياللت101922

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ ابريل9م محمد بالل258421ميدلتدرعة تافياللت101923

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ ابريل9م الحمزاوي لال حكيمة738969ميدلتدرعة تافياللت101924

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت ابراهيم/مالمتوكل عبد الغني1175580ميدلتدرعة تافياللت101925
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت ابراهيم/مايت ابلقاسم رشيد1047525ميدلتدرعة تافياللت101926

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت واحي وحقي/محكى عبد الرحيم1368423ميدلتدرعة تافياللت101927

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت امكيلبن عبد هللا  عبد العالي1117892ميدلتدرعة تافياللت101928

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اوالد التاير/معبد اللطيف  بن زايد1235030ميدلتدرعة تافياللت101929

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سعيد اوعمر/ماخشين سيدي علي1115180ميدلتدرعة تافياللت101930

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/مزايد زحلو1049173ميدلتدرعة تافياللت101931

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/مالحو الساهل1178740ميدلتدرعة تافياللت101932

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/مموحى ميدول1179527ميدلتدرعة تافياللت101933

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/محفيظ شيبان1122970ميدلتدرعة تافياللت101934

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/ماكرسي عدي1117823ميدلتدرعة تافياللت101935

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم البرقاني/مكريم المي1117821ميدلتدرعة تافياللت101936

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسامرت/مجبور سعيد1180658ميدلتدرعة تافياللت101937

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تسامرت/مزحلو حسان1239761ميدلتدرعة تافياللت101938

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم التفاحة/ممحمد بها1049880ميدلتدرعة تافياللت101939
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت امغار/مككوش بوكيل60188ميدلتدرعة تافياللت101940

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوتخباي/مافقير محمد1267326ميدلتدرعة تافياللت101941

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم موحى امحزون بن احماديوسفي مصطفى1047389ميدلتدرعة تافياللت101942

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمايوست/معزيز اجضاض1400357ميدلتدرعة تافياللت101943

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم موحى امحزون بن احمادمحمد ايت ابلقاسم211273ميدلتدرعة تافياللت101944

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت وعلو/معلي الشادلي1117792ميدلتدرعة تافياللت101945

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت وعلو/ممصطفى خجو1158889ميدلتدرعة تافياللت101946

1158873ميدلتدرعة تافياللت101947
موالي رشيد علوي 

امحمدي
(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت وعلو/م

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت وعلو/معلي لعروسي1159011ميدلتدرعة تافياللت101948

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت سيدي بوموسى/مخضراوي لحسن55686ميدلتدرعة تافياللت101949

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغبالوموالي رشيد  طائعي1047338ميدلتدرعة تافياللت101950

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم اغبالوعاشور بن يوسف746200ميدلتدرعة تافياللت101951

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تاشروت/مالمصطفى ايت القائد1263526ميدلتدرعة تافياللت101952

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمالحت/ممعزاز    عسو1158891ميدلتدرعة تافياللت101953
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(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم واحة كيرشربوب الحسن774430ميدلتدرعة تافياللت101954

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ يوليوز30م /ممصطفى اسامر1263933ميدلتدرعة تافياللت101955

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحوزة/محسناوي خالد1179223ميدلتدرعة تافياللت101956

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحوزة/معبد الرحمان حابا1368403ميدلتدرعة تافياللت101957

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الحوزة/ممنير حدودو1368412ميدلتدرعة تافياللت101958

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم والغ/مالتبياوي هشام1239536ميدلتدرعة تافياللت101959

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يحيى والصغير/مأطويل حسن1158872ميدلتدرعة تافياللت101960

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت يحيى والصغير/مأيت الهدود علي1047383ميدلتدرعة تافياللت101961

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت علي ويكو/مالمعمر عمر724921ميدلتدرعة تافياللت101962

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوعياش/ممصطفى قاسمي1123125ميدلتدرعة تافياللت101963

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوعياش/مهموري عبد هللا1179175ميدلتدرعة تافياللت101964

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بوكمة/محماد عبد الصمد737680ميدلتدرعة تافياللت101965

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم والغ/مفضيلي محمد1046163ميدلتدرعة تافياللت101966

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم االطلسعبد القاوي المحجوب206721ميدلتدرعة تافياللت101967
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ملويةاللة مريم رشيدي1308231ميدلتدرعة تافياللت101968

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اينو/مشانا محمد1122971ميدلتدرعة تافياللت101969

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اينو/مابراهيم احميد91764ميدلتدرعة تافياللت101970

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت اينو/مطهيري العياشي60039ميدلتدرعة تافياللت101971

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم بولعجول/مايت فراجي سوفيان1159020ميدلتدرعة تافياللت101972

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/مسعيد ايت موت1049747ميدلتدرعة تافياللت101973

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/ممسهول حسن1401257ميدلتدرعة تافياللت101974

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم موحى وعسو ارفيقاكوجان   لحسن1123132ميدلتدرعة تافياللت101975

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الشهيد عالل بن عبد هللا/مبوبكري محمد1049832ميدلتدرعة تافياللت101976

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الشهيد عالل بن عبد هللا/معبوا عبد النبي737752ميدلتدرعة تافياللت101977

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم الشهيد عالل بن عبد هللا/مبنحساين سعيد1234932ميدلتدرعة تافياللت101978

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم كير االسفل/مداودي موالي مصطفى1122992ميدلتدرعة تافياللت101979

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ مارس3م /ممحمد أقديم64406ميدلتدرعة تافياللت101980

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذ مارس3م /معزيز الرخى1269180ميدلتدرعة تافياللت101981
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/محسن مكيوي749448ميدلتدرعة تافياللت101982

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/ممحمد الغول1158882ميدلتدرعة تافياللت101983

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/مرشيد عزيز1122978ميدلتدرعة تافياللت101984

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/ممحمد شيبان1049181ميدلتدرعة تافياللت101985

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تصالحت/مامولي المصطفى60149ميدلتدرعة تافياللت101986

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عبد المالك/مبنيدير عزيز1173237ميدلتدرعة تافياللت101987

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم تمالحت/مبوبكري عبد الصمد1235131ميدلتدرعة تافياللت101988

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/ممرباح خالد1122903ميدلتدرعة تافياللت101989

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم ايت حطاب/مأكناو خالد1305592ميدلتدرعة تافياللت101990

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مشيبان محمد303122ميدلتدرعة تافياللت101991

(الداوديات)اعدادية الشاطبي التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مانانا باسو60111ميدلتدرعة تافياللت101992

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/ماوسوحا حميد1177754ميدلتدرعة تافياللت101993
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مابا سعيدة1174059ميدلتدرعة تافياللت101994
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/ملهوا محمد725502ميدلتدرعة تافياللت101995
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مناصي ملود1122974ميدلتدرعة تافياللت101996
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

1049821ميدلتدرعة تافياللت101997
مكاوي علوي موالي 

احفيظ
التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/م

إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/معكي ادريس737618ميدلتدرعة تافياللت101998
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مافدير محمد بن لحسن1122972ميدلتدرعة تافياللت101999
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مايت عبد السالم حسن725134ميدلتدرعة تافياللت102000
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مشنيكر عبد القادر832885ميدلتدرعة تافياللت102001
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي بوكيل/مغنموني خالد1266845ميدلتدرعة تافياللت102002
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عياد/مجبار محمد723939ميدلتدرعة تافياللت102003
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عياد/مرشيدة بنقادة1174261ميدلتدرعة تافياللت102004
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امالو/مكندوري ميمون60158ميدلتدرعة تافياللت102005
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ميبالدن/معبد الرحيم اإلدريسي1119651ميدلتدرعة تافياللت102006
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االمام الغزالي/مباللوكي  فوزيا1305924ميدلتدرعة تافياللت102007
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زايد احماد/معمر اموحو737924ميدلتدرعة تافياللت102008
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زايد احماد/مببوي محمد1158892ميدلتدرعة تافياللت102009
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زايد احماد/موليلي ابراهيم1158729ميدلتدرعة تافياللت102010
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم زايد احماد/معبد الرحيم ابوشيل1122973ميدلتدرعة تافياللت102011
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زيدون/مقربوش سعيد1267594ميدلتدرعة تافياللت102012
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم ابن زيدون/متاوشيخت حميد1269720ميدلتدرعة تافياللت102013
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذ نونبر18م /مبعلو رشيد1264185ميدلتدرعة تافياللت102014
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كروان/مبن السيد موالي ادريس1049151ميدلتدرعة تافياللت102015
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كروان/ممحسين حسن60212ميدلتدرعة تافياللت102016
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذ مارس3م /مهشام زواكي1239872ميدلتدرعة تافياللت102017
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم موحى وعسو ارفيقزياني نور الدين1269992ميدلتدرعة تافياللت102018
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم موحى وعسو ارفيقبن سيدي سليم1235000ميدلتدرعة تافياللت102019
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم توزاكين/مجواد أوطلحة1269063ميدلتدرعة تافياللت102020
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم تكرسيفت/ممحداش سعيد58145ميدلتدرعة تافياللت102021
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم االمام الغزالي/مأورقى سعاد1367926ميدلتدرعة تافياللت102022
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم امالو/مبوزهير لحسن720983ميدلتدرعة تافياللت102023
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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الجهةرقم اإلمتحان
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اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير
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المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عبد المالك/محسن حسني743447ميدلتدرعة تافياللت102024
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عبد المالك/مبن عقى مليكة1114427ميدلتدرعة تافياللت102025
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عبد المالك/ممستيرا عبد هللا391319ميدلتدرعة تافياللت102026
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم سيدي عبد المالك/ماقطون علي724233ميدلتدرعة تافياللت102027
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كم بوميةالعييد ابراهيم1401274ميدلتدرعة تافياللت102028
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كم بوميةايحيى سيدي حسن1401321ميدلتدرعة تافياللت102029
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

التعليم االبتدائي (ة)استاذم كم بوميةالوردي جمال1266429ميدلتدرعة تافياللت102030
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكست.مبولمنازيل فؤاد1156190أزياللبني مالل خنيفرة102031
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت تمتنا.معزيز ايبوح1156246أزياللبني مالل خنيفرة102032
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تسقي.معبد العزيز رضواني1158411أزياللبني مالل خنيفرة102033
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكندافت.ممحمد قدمير58286أزياللبني مالل خنيفرة102034
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمركزية فم الجمعة. مالعالمي عبد الكريم385695أزياللبني مالل خنيفرة102035
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمركزية فم الجمعة. ماحماد قاسم1178718أزياللبني مالل خنيفرة102036
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيسيدي الصغير ابزو. مالشفعي عبد العزيز379448أزياللبني مالل خنيفرة102037
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تاونزة.ممحمد زاهري1156193أزياللبني مالل خنيفرة102038
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسكسي.مسيـدي خالـد ابحـسـو1048394أزياللبني مالل خنيفرة102039
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسكسي.متوفيق نهري1238678أزياللبني مالل خنيفرة102040
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسكسي.مموالي ملحي1367726أزياللبني مالل خنيفرة102041
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إمي نفري.مصبير رفيع1239094أزياللبني مالل خنيفرة102042
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيديلي.مجمال بكري1122392أزياللبني مالل خنيفرة102043
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمركزية فم الجمعة. ميونس حماد1237314أزياللبني مالل خنيفرة102044
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم مسكاون.مسعيد خدماوي1156421أزياللبني مالل خنيفرة102045
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت تمتنا.مجواد أيت تمغارت1174892أزياللبني مالل خنيفرة102046
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيديلي.مسميرة بكري1264276أزياللبني مالل خنيفرة102047
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت يدير نوامسا.مكمال عبد المولى1115727أزياللبني مالل خنيفرة102048
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم انالتف.مالوسكاري جالل1268060أزياللبني مالل خنيفرة102049
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكال.محسن امراي1367079أزياللبني مالل خنيفرة102050
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تزكي تفني.مالحبيب كريكح1237146أزياللبني مالل خنيفرة102051
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تاونزة.ممحمد رشيدي1269129أزياللبني مالل خنيفرة102052
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تساوت.مدحليوي هشام1049116أزياللبني مالل خنيفرة102053
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تساوت.مالزاهي نور الدين1156204أزياللبني مالل خنيفرة102054
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت واستر.مالحسين شفيق1235510أزياللبني مالل خنيفرة102055
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سمدن.مرشيد اوتشديرت1269065أزياللبني مالل خنيفرة102056
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم آيت يحيى.مهشام اشتيري1048865أزياللبني مالل خنيفرة102057
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ارفالة.منور الدين عيساوي1156431أزياللبني مالل خنيفرة102058
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سوق اربعاء ايت عتاب.ماحمد الصابري1120944أزياللبني مالل خنيفرة102059
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمريغت.ممحمد أيت حداش1234094أزياللبني مالل خنيفرة102060
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت اعتاب.مإدريس مهيم1268496أزياللبني مالل خنيفرة102061
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ارفالة.معبد الواحد إحيوي1156227أزياللبني مالل خنيفرة102062
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ارفالة.معبد المالك لطيفي1156162أزياللبني مالل خنيفرة102063
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت كيرت.محميد سعدوي89287أزياللبني مالل خنيفرة102064
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تباروشت.مجمال الببوري1399285أزياللبني مالل خنيفرة102065
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم امي نوارك.مصـالـح الـنوري1046312أزياللبني مالل خنيفرة102066
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيلوكيت.معبد اللطيف الزايدي1239770أزياللبني مالل خنيفرة102067
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيلوكيت.ملحسن عزيم1234566أزياللبني مالل خنيفرة102068
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيلوكيت.مسمير الهاللي1236325أزياللبني مالل خنيفرة102069
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيلوكيت.ممحمد نتجي1268717أزياللبني مالل خنيفرة102070
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مبتهامي سمير1153501أزياللبني مالل خنيفرة102071
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.ممكاوي عبد االله1238306أزياللبني مالل خنيفرة102072
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم افطوشن.مهشام لشكر1267839أزياللبني مالل خنيفرة102073
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.معبد الرزاق ايت الهندي1305639أزياللبني مالل خنيفرة102074
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سمدن.منجاة خزري1267698أزياللبني مالل خنيفرة102075
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوغررات.ممصطفى نبارك739032أزياللبني مالل خنيفرة102076
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمدرسة الجماعاتية تاكلفتالمصطفى اوقيط1401163أزياللبني مالل خنيفرة102077
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عزيز.مالمصطفى امنزو1263758أزياللبني مالل خنيفرة102078
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاكلفت.مابراهيم بنيوسف1399456أزياللبني مالل خنيفرة102079
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تاكلفت.مسحري محمد270042أزياللبني مالل خنيفرة102080
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مخلو احمد1156217أزياللبني مالل خنيفرة102081
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.معبد الخالق بشاري1235145أزياللبني مالل خنيفرة102082
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مسعيد بوافادن1264856أزياللبني مالل خنيفرة102083
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايواريضن.مهشام سيبوب1156345أزياللبني مالل خنيفرة102084
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.منورالدين الحيان1305710أزياللبني مالل خنيفرة102085
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يعقوب.معمر عريف1263897أزياللبني مالل خنيفرة102086
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.ممرابط رشيد1268542أزياللبني مالل خنيفرة102087
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مالغرابي هشام1239187أزياللبني مالل خنيفرة102088
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاعبديت.مطارق شهيد1173566أزياللبني مالل خنيفرة102089
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.موديع العيبود1307692أزياللبني مالل خنيفرة102090
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيحي الصناع. مامينة ابت زيري1367042أزياللبني مالل خنيفرة102091
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امزيزل.مرشيد خموش64485أزياللبني مالل خنيفرة102092
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.معبد المالك اجوب1400319أزياللبني مالل خنيفرة102093
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مبويزالن عماد1235422أزياللبني مالل خنيفرة102094
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امزيزل.مغاندي مصطفى58181أزياللبني مالل خنيفرة102095
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت يدير نوامسا.مبصير صالح الدين1305950أزياللبني مالل خنيفرة102096
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوعنتر.ممصطفى ايت مبارك1367035أزياللبني مالل خنيفرة102097
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت تمتنا.مالحسن تكال1156146أزياللبني مالل خنيفرة102098
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.ممروان  رفاعي1308302أزياللبني مالل خنيفرة102099
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم السور.مربيع خرشافي1178303أزياللبني مالل خنيفرة102100
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يعقوب.ممحمد الناصري1156399أزياللبني مالل خنيفرة102101
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرصيد.ماحمد إغديون1267332أزياللبني مالل خنيفرة102102
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمدرسة الجماعاتية تاكلفتالسعدية لقاد1401160أزياللبني مالل خنيفرة102103
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاونزة.ميوسف حناوي1267089أزياللبني مالل خنيفرة102104
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمريغت.مرشيد خديم1237825أزياللبني مالل خنيفرة102105
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمريغت.ملحسن إحيشر1179890أزياللبني مالل خنيفرة102106
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت ماجضن.مالمصطفى ايت سليمان89272أزياللبني مالل خنيفرة102107
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تغرمين.معبد الواحد األشكورة91224أزياللبني مالل خنيفرة102108
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تسليـت.مإمغي مصطفى1179899أزياللبني مالل خنيفرة102109
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طلحة.معبد القادر رقيق1156315أزياللبني مالل خنيفرة102110
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت امراس.مموح تزمويت1269752أزياللبني مالل خنيفرة102111
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اخرخوضن.محفيظة سيمحي1181331أزياللبني مالل خنيفرة102112
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرصيد.معبد الحكيم امكسا1120902أزياللبني مالل خنيفرة102113
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مسعيد احسين1308147أزياللبني مالل خنيفرة102114
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت النص.محميد حدادي1044022أزياللبني مالل خنيفرة102115
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيلوكيت.معبد إاله شرف1399631أزياللبني مالل خنيفرة102116
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت تمتنا.مايخلف ملوكي1266251أزياللبني مالل خنيفرة102117
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بارنات.ممحمد ويشوا1238923أزياللبني مالل خنيفرة102118
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيحي الصناع. مالتجاني المجداوي211064أزياللبني مالل خنيفرة102119
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيحي الصناع. ممحمد لبشري237153أزياللبني مالل خنيفرة102120
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسمسيل.مالمحجوب شهراوي55777أزياللبني مالل خنيفرة102121
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي.معبد الحكيم الغيابي1174635أزياللبني مالل خنيفرة102122
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايمداحن.مطارق راقي1269181أزياللبني مالل خنيفرة102123
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايمداحن.مالحسان كاجوني1267571أزياللبني مالل خنيفرة102124
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امزيكاز.مالعربي مولي724171أزياللبني مالل خنيفرة102125
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسمسيل.مصالح أزناكن1156154أزياللبني مالل خنيفرة102126
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت إعزم.مثورية اونابي1180080أزياللبني مالل خنيفرة102127
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تسقي.مطه سمير نبالوي1180581أزياللبني مالل خنيفرة102128
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت واستر.مخالد بنحرير1234922أزياللبني مالل خنيفرة102129
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت إعزم.مبوالل عمر746183أزياللبني مالل خنيفرة102130
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمريغت.مالسعيد زياني1270049أزياللبني مالل خنيفرة102131
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اخرخوضن.معماد بولمنازيل1264919أزياللبني مالل خنيفرة102132
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.محسن أستوي1049995أزياللبني مالل خنيفرة102133
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابراغن.محدو هدراج1158939أزياللبني مالل خنيفرة102134
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابراغن.مالبشير مسكيني1179488أزياللبني مالل خنيفرة102135
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت امراس.ممحمد سحتوت1180147أزياللبني مالل خنيفرة102136
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بارنات.ممحمد رمزي1308269أزياللبني مالل خنيفرة102137
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرصيد.محسن افسحي1233969أزياللبني مالل خنيفرة102138
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طلحة.ممحمد أيت الطالب1234181أزياللبني مالل خنيفرة102139
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت سعيد اسكا.مموحى عبد الحميد1179552أزياللبني مالل خنيفرة102140
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوعنتر.محسين كريمة1156251أزياللبني مالل خنيفرة102141
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت كيرت.مزينب ولحسن1308167أزياللبني مالل خنيفرة102142
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت كيرت.معلوان جمال1156250أزياللبني مالل خنيفرة102143
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أموكز.مالبشير كلمان1120926أزياللبني مالل خنيفرة102144
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرصيد.مايت تكعليت حسن1234039أزياللبني مالل خنيفرة102145
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيبئر انزران. منورة مرزاق1307842أزياللبني مالل خنيفرة102146
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاعبديت.محسن الشكري1265214أزياللبني مالل خنيفرة102147
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اخرخوضن.مالحسين داغي707107أزياللبني مالل خنيفرة102148
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الجاكير.مالمولودي محسين1178475أزياللبني مالل خنيفرة102149
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت سري.محسن حلواني749396أزياللبني مالل خنيفرة102150
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الجاكير.معادل شوقي1175320أزياللبني مالل خنيفرة102151
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الجاكير.محماد بونصر1120906أزياللبني مالل خنيفرة102152
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الجاكير.مهشام الحضريوي1156416أزياللبني مالل خنيفرة102153
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاعبديت.مسعيد اوحى1238907أزياللبني مالل خنيفرة102154
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.مادريس منيول1400612أزياللبني مالل خنيفرة102155
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.معبد الواحد نورالدين1268759أزياللبني مالل خنيفرة102156
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.مخليل  بمسمود1235311أزياللبني مالل خنيفرة102157
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.معمراوي هشام1263815أزياللبني مالل خنيفرة102158
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.معبد هللا الغزياني1266856أزياللبني مالل خنيفرة102159
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.مابراهيم التابيا1156182أزياللبني مالل خنيفرة102160
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اغبالو ايت طوطس.معبد المالك المؤدن745432أزياللبني مالل خنيفرة102161
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.ممحمد لطفي62727أزياللبني مالل خنيفرة102162
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيإزالفن. مسميرة ميني1268348أزياللبني مالل خنيفرة102163
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تساوت.مغياد المصطفى91614أزياللبني مالل خنيفرة102164
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تزكي تفني.معبد الرزاق ابو علي203768أزياللبني مالل خنيفرة102165
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تزكي تفني.معبد الرحيم اكرو1237571أزياللبني مالل خنيفرة102166
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم زالكن.معبد الرحيم اشلعون1156200أزياللبني مالل خنيفرة102167
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اباشكو.معمر الزنيدية1176375أزياللبني مالل خنيفرة102168
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تلسنانت.مصالح عمراوي1156131أزياللبني مالل خنيفرة102169
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم زالكن.مفوزية سليم1368010أزياللبني مالل خنيفرة102170
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اخرخوضن.مخليفة العرباوي64415أزياللبني مالل خنيفرة102171
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اسكاجن.مخالد بالتي1305921أزياللبني مالل خنيفرة102172
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.مالحاجي رابح1156249أزياللبني مالل خنيفرة102173
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم احفور.معبد المجيد الحميوي1306799أزياللبني مالل خنيفرة102174
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يعقوب.ميوسف حفياني1120992أزياللبني مالل خنيفرة102175
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يعقوب.مألعيد ذهبي1156390أزياللبني مالل خنيفرة102176
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يعقوب.معبد الكريم أفاطا1120976أزياللبني مالل خنيفرة102177
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي.مالطاهري عبد الغفور1239553أزياللبني مالل خنيفرة102178
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي.مرشيد السحايمي1269538أزياللبني مالل خنيفرة102179
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ازود.مإبراهيم بيسبيس1115792أزياللبني مالل خنيفرة102180
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي امحندامحند.مسفيان ابراهيم1046332أزياللبني مالل خنيفرة102181
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امليل.منعيم ياسين1268652أزياللبني مالل خنيفرة102182
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تغدوين.مصالح الدين بدروس1173462أزياللبني مالل خنيفرة102183
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تغانمين.مبدر يوسف1264104أزياللبني مالل خنيفرة102184
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمركزية دمنات. ممحمد الهواري1046776أزياللبني مالل خنيفرة102185
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت حلوان.مازضوضن احمد1234549أزياللبني مالل خنيفرة102186
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت حلوان.مراضيس الحسين1115721أزياللبني مالل خنيفرة102187
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت حلوان.مفوزي مصطفى1120900أزياللبني مالل خنيفرة102188
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت حلوان.مرشيد عالمي1263691أزياللبني مالل خنيفرة102189
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بين الويدان.مرضوان كسوة1178226أزياللبني مالل خنيفرة102190
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايمداحن.مشواعلي عبد هللا738781أزياللبني مالل خنيفرة102191
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم لعوينة.مشيخي خاليد743413أزياللبني مالل خنيفرة102192
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي علي بن ابراهيم.معبد الصماد رزاق1156220أزياللبني مالل خنيفرة102193
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت اعتاب.محميد األزهري1265681أزياللبني مالل خنيفرة102194
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المسا.ممحمد حاجوي1266945أزياللبني مالل خنيفرة102195
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت سعيد اسكا.مرضوان العالمي1367414أزياللبني مالل خنيفرة102196
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبانت.مهشام امغري1307463أزياللبني مالل خنيفرة102197
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.ممحمد بونوار91093أزياللبني مالل خنيفرة102198
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اشكول.مخمريش محمد1178293أزياللبني مالل خنيفرة102199
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أهل الواد.مصالحة اوراش1308199أزياللبني مالل خنيفرة102200
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سوق اربعاء ايت عتاب.مالمصطفى ايت موح1263571أزياللبني مالل خنيفرة102201
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سوق اربعاء ايت عتاب.ممحمد بن عمر1264410أزياللبني مالل خنيفرة102202
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تمريغت.مالمصطفى عالوي1120969أزياللبني مالل خنيفرة102203
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت سعيد اسكا.مفريد حاجي1113592أزياللبني مالل خنيفرة102204
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تسليـت.مونناش سعيد1268843أزياللبني مالل خنيفرة102205
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تسليـت.مالرازي بوشرة1236783أزياللبني مالل خنيفرة102206
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكال.معبد هللا نوعام1120938أزياللبني مالل خنيفرة102207
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اشكول.ممحمد وراد1400758أزياللبني مالل خنيفرة102208
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طلحة.ممصطفى االطلسي1046769أزياللبني مالل خنيفرة102209
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طلحة.مخالد فهمي1266688أزياللبني مالل خنيفرة102210
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرصيد.معصام موادين1178534أزياللبني مالل خنيفرة102211
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيازوركي. مجميلة بن البشير1267269أزياللبني مالل خنيفرة102212
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامدة.مابن البشير سعيد1307429أزياللبني مالل خنيفرة102213
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكال.مايت الحاج خالد1305638أزياللبني مالل خنيفرة102214
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت تمتنا.مابراهيم ايت منصور1156144أزياللبني مالل خنيفرة102215
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم زمط.ميونس سليم1180170أزياللبني مالل خنيفرة102216
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تلسنانت.محسن أيتعال1174882أزياللبني مالل خنيفرة102217
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تكال.ماحمد مرشد1367790أزياللبني مالل خنيفرة102218
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت امحمد.مشضوى خليل هشام1173547أزياللبني مالل خنيفرة102219
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت النص.مبدر محمد بخاي1305912أزياللبني مالل خنيفرة102220
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امالو.مسي نورالدين عمران1237581أزياللبني مالل خنيفرة102221
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمكلف بثانوية تشبيت االعداديةادريس نعسكالين1177670أزياللبني مالل خنيفرة102222
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تلسنانت.معلي عصموي1182299أزياللبني مالل خنيفرة102223
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيإع تشيبيتمحمد الدغواني385514أزياللبني مالل خنيفرة102224
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد يعلى/مأنيس أعجال1173182الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102225
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة أوالد ازمامحميد هرماك744563الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102226
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المركز الفالحي/مالحسن النجوي724179الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102227
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بني وكيل/مرشيد األنصاري1175518الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102228
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بني وكيل/محميد الخلطي1176191الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102229
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بني وكيل/مأحمد الجرني56432الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102230
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/مموحى أوعرو1156282الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102231
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/ممحمد رضوان1115777الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102232
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/مرشيد حموشي1179169الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102233
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/مبهيجة لعنيتي1115829الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102234
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد غانم/مالحاج الورداني354389الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102235
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة األندلسالجياللي ورسان1045791الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102236
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سعيد الكرازة/معبد الكريم اختياري1267737الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102237
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سلطان/مرشيد البرنوسي1156137الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102238
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الفالح/ممحمد عبادي1120925الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102239
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبد هللا/مواصف بنرادي1234983الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102240
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد بورحمون/ممحمد عباسي1156369الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102241
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الرواجح/محمادي لخطيب64620الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102242
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الرواجح/مبوست الطيب59790الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102243
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الداخلةمصباح رضوان1178582الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102244
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة أوالد عبد النبيعبد العزيز عبقاري1047924الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102245
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الساقية الحمراء/مخاليد طازولي1120957الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102246
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الساقية الحمراء/ممحمد مومن1178477الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102247
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم لخاللطة/محسن سعيد56540الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102248
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم مسغونة/مأحمد الخيراوي735020الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102249
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عياد/معزيز كريت1179344الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102250
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة ابن حنبلعبد العالي دعنون749282الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102251
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/مسعيد مرضي1156419الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102252
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/مأحمد أكوجيل1123030الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102253
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/منور الدين شطيبي1399634الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102254
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/ممحمد كزو1175820الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102255
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سليمان/ملطيفة الخطاط1266176الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102256
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الجابري/مادريس قجي1156367الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102257
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عيسى الواد/ململيح الشرقي89766الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102258
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المرابطة/معز الدين أبو عنان1263268الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102259
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المرابطة/مالحسن مكاوي173849الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102260
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة حسان بن ثابتحسن هريمو216906الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102261
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عيسى لخلوط/ممصطفى الزاوي1050420الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102262
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عيسى لخلوط/محكيم مليجي1179548الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102263
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سلطان/مصالح جبران1156197الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102264
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي2مدرسة أوالد سيدي شنانعبد الرزاق برنكي216932الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102265
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمد/معبد المجيد نوري1044045الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102266
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المغرب العربي/معبد اللطيف أفقير1156277الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102267
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد اركيعة/مأحمد السعيدي740398الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102268
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المغارير/معبد الكريم الخياطي62679الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102269
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

378745الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102270
عبد العزيز أيت عبد 

الواحد
أستاذ التعليم االبتدائيم المغارير/م

إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد علي/مأحمد كدراني1048376الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102271
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة النكارخديجة التوفيق1115724الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102272
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المغارير/ممحمد الحضراوي769768الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102273
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد زيان/مفؤاد مرصاد1120281الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102274
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم خميس بني شكدال/مرشيد بوبكار1115877الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102275
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة الداخلةعبد الكبير الدياني91067الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102276
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد افرج/مالصديق محمادي787386الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102277
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الخاللطة/محميد احمراس211339الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102278
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبد هللا/مالقوتلي مراد1236713الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102279
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبد هللا/مرشيد سعدان1178751الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102280
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/مبالحاج صادق1115860الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102281
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الجابري/ممحمد جديد1156164الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102282
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة أوالد عطوسعيد سعدوي1156338الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102283
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة أوالد عطومحمد أوحمي391431الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102284
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي2مدرسة أوالد شنانحنان العنبري1306624الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102285
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمد/ممحمد المازيني1266281الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102286
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ارميش/ممصطفى وطغاط1177758الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102287
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عياد/مأحمد بورغ1156211الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102288
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم مسغونة/ممحمد الدهار1115782الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102289
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبد هللا/مأحمد الناصري393521الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102290
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/ميونس منقادي1178505الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102291
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/مسميحة جباري1307479الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102292
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/معبد الهادي عشاب1115835الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102293
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد العافية/مالمحفوظ الريبي1115735الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102294
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد النفاوي/مسعيد إكرضان1267335الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102295
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد الجابري/محمادي عواد746159الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102296
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المغارير/معبد الحفيظ المؤيد1173809الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102297
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سليمان/ممحمد لغرب719743الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102298
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد أيلول/ممحمد بصال89950الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102299
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم المغارير/معمر حيمي1115859الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102300
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد عبد هللا/معبد الرحيم سربوتي719646الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102301
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي نونبر6مدرسة ليلى حمدي1237299الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102302
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد فرج/ممحمد دهمون59770الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102303
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد خميس بني شكدال/ممحمد اللمي1115889الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102304
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تارماست/مإلهام أكوتي1048424الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102305
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد زيان/مصالح الدين رفاهي1178687الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102306
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد سليمان/معبد الهادي دالل1156413الفقيه بن صالحبني مالل خنيفرة102307
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت الرواضي/ممحمد الشافعي1120989بني ماللبني مالل خنيفرة102308
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تفطويت/مابراهيم بويربيتان56608بني ماللبني مالل خنيفرة102309
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم زاوية الشيخ/معبد هللا وعزيز269900بني ماللبني مالل خنيفرة102310
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيزاوية الشيخ- المدرسة الجديدة عائشة حسنوي1179222بني ماللبني مالل خنيفرة102311
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تازيزاوت/مالشرقاوي صبري1269328بني ماللبني مالل خنيفرة102312
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة القاضي عياضمحمد ابيضاوي270762بني ماللبني مالل خنيفرة102313
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/معبد الكبير مفيد1238545بني ماللبني مالل خنيفرة102314
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيتاردا/ ميوسف بوست1156349بني ماللبني مالل خنيفرة102315
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي/مموحى اوحاحو237168بني ماللبني مالل خنيفرة102316
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت الرواضي/مادريس الرادي1401259بني ماللبني مالل خنيفرة102317
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم عين بوغالية/مسعيد فتيح57037بني ماللبني مالل خنيفرة102318
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي/مخليد بوست91846بني ماللبني مالل خنيفرة102319
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة ابن بطوطةفاتحة والباز63777بني ماللبني مالل خنيفرة102320
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة األطلسعبد اللطيف بنداودي237130بني ماللبني مالل خنيفرة102321
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد اسعيد/مخالد الحناوي1179852بني ماللبني مالل خنيفرة102322
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/محسن الحنومي1155348بني ماللبني مالل خنيفرة102323
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ناوور/معبد الصمد رفيعي1178688بني ماللبني مالل خنيفرة102324
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة أوالد امبارك المستقلةليلى الخلوفي1176205بني ماللبني مالل خنيفرة102325
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة طه حسينابتسام مناني1307874بني ماللبني مالل خنيفرة102326
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوصفرو/مالهواري بطشي1046329بني ماللبني مالل خنيفرة102327
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي نسلي/م محمد عدناني1115851بني ماللبني مالل خنيفرة102328
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي نسلي/ممحمد خبة1237875بني ماللبني مالل خنيفرة102329
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي نسلي/محميد غريب1177842بني ماللبني مالل خنيفرة102330
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي نسلي/مبنغربال عبد الفتاح1234899بني ماللبني مالل خنيفرة102331
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/مأبو عمار لهنود1115762بني ماللبني مالل خنيفرة102332
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/مرشيدة فضالوي1174820بني ماللبني مالل خنيفرة102333
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/مغزالن متوكل1268582بني ماللبني مالل خنيفرة102334
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/ممحمد حادق1176516بني ماللبني مالل خنيفرة102335
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/محسن سافير718010بني ماللبني مالل خنيفرة102336
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد احمامة/مخادجة الحدوي354145بني ماللبني مالل خنيفرة102337
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/محنان اسالمة1156333بني ماللبني مالل خنيفرة102338
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد اسماعيل/مرابحة العبداوي1399756بني ماللبني مالل خنيفرة102339
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أدوز/ممراد ريفاعي1179608بني ماللبني مالل خنيفرة102340
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بن شرو/مسعيد زوبير1181001بني ماللبني مالل خنيفرة102341
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/مرشيد جعفري91146بني ماللبني مالل خنيفرة102342
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/معبد الكريم شاريق89734بني ماللبني مالل خنيفرة102343
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امهواش/مجواد امحوح1156384بني ماللبني مالل خنيفرة102344
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امهواش/مسعيد بوالن1156372بني ماللبني مالل خنيفرة102345
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم امهواش/مخالد كرادي1156388بني ماللبني مالل خنيفرة102346
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة براكةعبد الرحيم أولمريوح1115831بني ماللبني مالل خنيفرة102347
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيايت الرواضيعبد المجيد حنفاوي1237337بني ماللبني مالل خنيفرة102348
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ملوية/معبد االله خليل1307578بني ماللبني مالل خنيفرة102349
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/منور الدين املوي1237574بني ماللبني مالل خنيفرة102350
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أدوز/ملحسن ظاهير1120917بني ماللبني مالل خنيفرة102351
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت ايكو/مادريس شرفدين1173619بني ماللبني مالل خنيفرة102352
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت علي/معمر بحاج237084بني ماللبني مالل خنيفرة102353
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تانوغة/مسعيد زيراني57239بني ماللبني مالل خنيفرة102354
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم مجاط/ماحسين اموالي392272بني ماللبني مالل خنيفرة102355
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طاردة/مزهور نجلي1115852بني ماللبني مالل خنيفرة102356
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/معبد السالم نويجح89840بني ماللبني مالل خنيفرة102357
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت اعمير/مالمصطفى مومن1115805بني ماللبني مالل خنيفرة102358
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طاردة/مالحسين امباركي734929بني ماللبني مالل خنيفرة102359
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تبهيت/منرجيس يماس1269861بني ماللبني مالل خنيفرة102360
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيحونة/ممجدولين رياض1400869بني ماللبني مالل خنيفرة102361
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم فم العنصر/معبد الكريم زاهير391619بني ماللبني مالل خنيفرة102362
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم طاردة/ماحساين ويخلف1122932بني ماللبني مالل خنيفرة102363
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بن شرو/معبد الغني الزواق1239811بني ماللبني مالل خنيفرة102364
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تنكارف الجماعاتية/مابتسام زميرلي1368856بني ماللبني مالل خنيفرة102365
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أدوز/مرشيد الكطي1236201بني ماللبني مالل خنيفرة102366
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ملوية/مأمينة قصاب1400819بني ماللبني مالل خنيفرة102367
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيزي نسلي/مبوزكري خلفي1178175بني ماللبني مالل خنيفرة102368
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت رحو.معمر المرشت1049140خنيفرةبني مالل خنيفرة102369
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الزيار.معبد اللطيف أشقير59394خنيفرةبني مالل خنيفرة102370
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عين عائشة.مالحسين أكناو1158930خنيفرةبني مالل خنيفرة102371
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عين عائشة.معبد الحي بومزوغ64191خنيفرةبني مالل خنيفرة102372
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم قصر عزيزة.ممجيد وافي1180015خنيفرةبني مالل خنيفرة102373
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم قصر عزيزة.ممحمد حداد1266929خنيفرةبني مالل خنيفرة102374
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم قصر عزيزة.مموالي ابراهيم جوهري1046630خنيفرةبني مالل خنيفرة102375
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالنهضة. مفيصل أسرار55717خنيفرةبني مالل خنيفرة102376
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيأجلموس. محاميد عاتقي738675خنيفرةبني مالل خنيفرة102377
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عبد هللا بن ياسين.معزيز اشباني91786خنيفرةبني مالل خنيفرة102378
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوراش.متوفيق العيدي1238067خنيفرةبني مالل خنيفرة102379
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوراش.مإكرام نمير1308030خنيفرةبني مالل خنيفرة102380
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوراش.مناجم حاجي1237257خنيفرةبني مالل خنيفرة102381
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الحمام.مجمال اعبيزا60850خنيفرةبني مالل خنيفرة102382
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أشنين.مبوعزة مسعودي1268386خنيفرةبني مالل خنيفرة102383
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابن خليل.معلي أناصر1046625خنيفرةبني مالل خنيفرة102384
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابن خليل.مهشام والقاز1180081خنيفرةبني مالل خنيفرة102385
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيأجلموس. محسن لوين1046678خنيفرةبني مالل خنيفرة102386
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاشفشاقت.مرشيد الصالحي1239333خنيفرةبني مالل خنيفرة102387
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوعباد.معمر مسعودي1047603خنيفرةبني مالل خنيفرة102388
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاسكارت.ممحمد سوالح1048951خنيفرةبني مالل خنيفرة102389
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيوادي الدهب. مأحمد توهامي270264خنيفرةبني مالل خنيفرة102390
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيوادي الدهب. ملحسن ناجي54846خنيفرةبني مالل خنيفرة102391
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أكرض اسديدن.محسن الطاهري54808خنيفرةبني مالل خنيفرة102392
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوعباد.ممحمد الزيداني1308632خنيفرةبني مالل خنيفرة102393
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي يعقوب.ممحمد اولحسن1123076خنيفرةبني مالل خنيفرة102394
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي يعقوب.مالمصطفى ناصري1367843خنيفرةبني مالل خنيفرة102395
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عين عائشة.محدهوم أولحسن1158990خنيفرةبني مالل خنيفرة102396
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت رحو.مرشيد أمغار55746خنيفرةبني مالل خنيفرة102397
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيايت حجو. مخديجة السباعي1236868خنيفرةبني مالل خنيفرة102398
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت شعو.ممحمد أمالكو745383خنيفرةبني مالل خنيفرة102399
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمتش افسان. مكنزة راجعي746949خنيفرةبني مالل خنيفرة102400
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إزوماكن.معبد المولى نجيب706805خنيفرةبني مالل خنيفرة102401
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عمرو.مرقية صبري707664خنيفرةبني مالل خنيفرة102402
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أغبالو نتغريين.مزوهير الساخي1239317خنيفرةبني مالل خنيفرة102403
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاقرموت.ممحمد سكاكير739064خنيفرةبني مالل خنيفرة102404
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بويمزضاون.مالسعيد والربوز60813خنيفرةبني مالل خنيفرة102405
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالزالقة. مجمال التاقي1234518خنيفرةبني مالل خنيفرة102406
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عثمان.مأحمد بريكي55871خنيفرةبني مالل خنيفرة102407
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

745321خنيفرةبني مالل خنيفرة102408
موالي يوسف 

البوبكراوي
أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عثمان.م

إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تانفنيت.ممحمد ياشي1158928خنيفرةبني مالل خنيفرة102409
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عثمان.مملود باحوسى1123035خنيفرةبني مالل خنيفرة102410
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي سعيد.ملحسن مزوز58476خنيفرةبني مالل خنيفرة102411
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سغنانة.ميوسف السباعي1046283خنيفرةبني مالل خنيفرة102412
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي امبارك.مموسى عبد القوي1046620خنيفرةبني مالل خنيفرة102413
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بواللفت.مملود خيري737882خنيفرةبني مالل خنيفرة102414
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بواللفت.مخالد قاسمي1267614خنيفرةبني مالل خنيفرة102415
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيالخنساء. ماللة حفيظة علوي1263666خنيفرةبني مالل خنيفرة102416
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاسكارت.مالحاج راجعي1123101خنيفرةبني مالل خنيفرة102417
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الزيار.مادريس اعدوش749635خنيفرةبني مالل خنيفرة102418
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الزيار.معبد الغني سالك1239408خنيفرةبني مالل خنيفرة102419
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمتش افسان. منعيمة علوز1154527خنيفرةبني مالل خنيفرة102420
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيسيدي المين. مالمولودي البوشتاوي1047526خنيفرةبني مالل خنيفرة102421
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيسيدي المين. معبد الرحمان وشا60883خنيفرةبني مالل خنيفرة102422
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امصور.مالحاج سعودي1179675خنيفرةبني مالل خنيفرة102423
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امصور.مفاطمة أوكنين1308164خنيفرةبني مالل خنيفرة102424
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.مسمير أشرور1233925خنيفرةبني مالل خنيفرة102425
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت بوهو.مسميحة الخضير1367552خنيفرةبني مالل خنيفرة102426
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت بوهو.محميد الجبوري1175521خنيفرةبني مالل خنيفرة102427
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت بوهو.ممحمد بردي1173345خنيفرةبني مالل خنيفرة102428
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امصور.منور الدين هرواني64048خنيفرةبني مالل خنيفرة102429
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.مالحاج بن حود1117868خنيفرةبني مالل خنيفرة102430
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أم الربيع.مزكرياء زهراوي1368794خنيفرةبني مالل خنيفرة102431
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم قصر عزيزة.مشادية البهجاوي1174449خنيفرةبني مالل خنيفرة102432
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تانفنيت.محسن بودرى1235175خنيفرةبني مالل خنيفرة102433
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيأدخسال./ ميوسف راشيد377638خنيفرةبني مالل خنيفرة102434
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيبوتغديوت./ معادل صالحي1368007خنيفرةبني مالل خنيفرة102435
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوتغديوت.محميد آيت بن احساين1049425خنيفرةبني مالل خنيفرة102436
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوعباد.ممحمد خياطي1237873خنيفرةبني مالل خنيفرة102437
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوتغديوت.معبد العزيز المفيد1158994خنيفرةبني مالل خنيفرة102438
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أكرض اسديدن.مميمون كوداد1237137خنيفرةبني مالل خنيفرة102439
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالوحدة. محسين ابريش746838خنيفرةبني مالل خنيفرة102440
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائياألرز. مسعيد حمو288170خنيفرةبني مالل خنيفرة102441
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إزوماكن.مخالد بنسالل1123019خنيفرةبني مالل خنيفرة102442
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاركة.مكمال جبور1179941خنيفرةبني مالل خنيفرة102443
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم أم الربيع.مسميرة جعوان1179938خنيفرةبني مالل خنيفرة102444
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سوق االثنين.معالي أخرفي1173974خنيفرةبني مالل خنيفرة102445
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيتاحجاويت. ممولودة متقي60886خنيفرةبني مالل خنيفرة102446
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيفراتين.مادريس أمخلوف1234323خنيفرةبني مالل خنيفرة102447
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيتاحجاويت. مزوليخة العراقي1176167خنيفرةبني مالل خنيفرة102448
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سغنانة.مأحمد مزال1238398خنيفرةبني مالل خنيفرة102449
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

1047378خنيفرةبني مالل خنيفرة102450
اسماعيل العلوي . م

اسماعيلي
أستاذ التعليم االبتدائيم تامحررت.م

إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامحررت.مموحى حسيني60066خنيفرةبني مالل خنيفرة102451
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامحررت.معريض  ساليم1305469خنيفرةبني مالل خنيفرة102452
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أشنين.ميونس بوهتيت1306247خنيفرةبني مالل خنيفرة102453
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.محفيظ شروا1123023خنيفرةبني مالل خنيفرة102454
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.معزيز وعمي1238830خنيفرةبني مالل خنيفرة102455
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيعالل بن عبد هللا. مسعيد أقبيش391750خنيفرةبني مالل خنيفرة102456
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرهان.معبد العزيز فارسي737673خنيفرةبني مالل خنيفرة102457
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم امرهان.مسيدي بن عمر لطفي1047850خنيفرةبني مالل خنيفرة102458
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.محميد البوري1045651خنيفرةبني مالل خنيفرة102459
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إعباسين.ممحمد كريمي1123055خنيفرةبني مالل خنيفرة102460
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إعباسين.مموالي الرشيد بوالزين1123013خنيفرةبني مالل خنيفرة102461
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالنصر. مابتسام لشهاب1307658خنيفرةبني مالل خنيفرة102462
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.مالمصطفى والياس1238973خنيفرةبني مالل خنيفرة102463
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الحمام.معبد الغني إمرباح1046250خنيفرةبني مالل خنيفرة102464
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سغنانة.منبيل سالسي1181342خنيفرةبني مالل خنيفرة102465
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الحمام.ممحمد كنتاوي739186خنيفرةبني مالل خنيفرة102466
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ثالث امديون.ممحمد الزلماطي744420خنيفرةبني مالل خنيفرة102467
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.مسيدي محمد موكيل1048990خنيفرةبني مالل خنيفرة102468
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اعوينات.ممحمد الغازي1049110خنيفرةبني مالل خنيفرة102469
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اعوينات.مسعيد مراك1401320خنيفرةبني مالل خنيفرة102470
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اعوينات.محسن إخمي1237567خنيفرةبني مالل خنيفرة102471
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم اعوينات.مسمير ناضر1158643خنيفرةبني مالل خنيفرة102472
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.مخليد افتاتي1123097خنيفرةبني مالل خنيفرة102473
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.معادل حنيني1237342خنيفرةبني مالل خنيفرة102474
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.مسمير السهاب1123098خنيفرةبني مالل خنيفرة102475
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.مالحاج البغزاوي57336خنيفرةبني مالل خنيفرة102476
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالحيانت.مبن عقى غاسين92797خنيفرةبني مالل خنيفرة102477
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوشنين.معادل بيان1264253خنيفرةبني مالل خنيفرة102478
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوكدجيك.ممحمد شعبان1173531خنيفرةبني مالل خنيفرة102479
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوكدجيك.ممحمد عمشي57435خنيفرةبني مالل خنيفرة102480
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوكدجيك.معبد الواحد أعفير1123047خنيفرةبني مالل خنيفرة102481
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوكدجيك.مهشام الباعي1158973خنيفرةبني مالل خنيفرة102482
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.مسعيد باري1123095خنيفرةبني مالل خنيفرة102483
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أبرقي.ممراد بوعبيد1046584خنيفرةبني مالل خنيفرة102484
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.مالحسين جادور1045660خنيفرةبني مالل خنيفرة102485
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيتيغسالين. محميد مزوار1367777خنيفرةبني مالل خنيفرة102486
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالحيانت.مجمال إبراهيمي58966خنيفرةبني مالل خنيفرة102487
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالحيانت.معبد الرحمان العمراني57896خنيفرةبني مالل خنيفرة102488
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاتشا.مبوعزة امرغاضن1182473خنيفرةبني مالل خنيفرة102489
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.ممحمد برزقي1234711خنيفرةبني مالل خنيفرة102490
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيقليت.مالحسين رفيق57862خنيفرةبني مالل خنيفرة102491
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيقليت.ميوسف باوسار1047554خنيفرةبني مالل خنيفرة102492
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيقليت.مزهرة راشدي1308233خنيفرةبني مالل خنيفرة102493
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيقليت.محكيم تموجنت1181418خنيفرةبني مالل خنيفرة102494
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيقليت.مالحاج امدياز745545خنيفرةبني مالل خنيفرة102495
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاجموت.ممحمد شعطيط1046672خنيفرةبني مالل خنيفرة102496
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيابن بطوطة. مموالي احفيظ امحمدي738867خنيفرةبني مالل خنيفرة102497
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاجموت.مامحمد الخضري60937خنيفرةبني مالل خنيفرة102498
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.مالحسين والمداني1158969خنيفرةبني مالل خنيفرة102499
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيالنهضة. محميد خشني1046246خنيفرةبني مالل خنيفرة102500
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.معبد الرحيم درقاوي1367363خنيفرةبني مالل خنيفرة102501
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.مموحى أعدى1158968خنيفرةبني مالل خنيفرة102502
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عمرو.مابراهيم بلعوني. م56187خنيفرةبني مالل خنيفرة102503
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عمرو.مالسعدي الطيبي738966خنيفرةبني مالل خنيفرة102504
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عمرو.محسناء البلغيتي59558خنيفرةبني مالل خنيفرة102505
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عمرو.مفوزية المالكي1123015خنيفرةبني مالل خنيفرة102506
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت شعو.مدروسي المولودي1123039خنيفرةبني مالل خنيفرة102507
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ثالث نتمزين.معبد الرحمان رشيد1158956خنيفرةبني مالل خنيفرة102508
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ثالث نتمزين.ماحمد الوافي91656خنيفرةبني مالل خنيفرة102509
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ثالث نتمزين.مهشام غزالي62741خنيفرةبني مالل خنيفرة102510
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوخلخال.مهشام يظفوت1158958خنيفرةبني مالل خنيفرة102511
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اعروست.مخالد وخا1178667خنيفرةبني مالل خنيفرة102512
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يحي وسعد.ممحمد غاضي60811خنيفرةبني مالل خنيفرة102513
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي يحي وسعد.مشكيب عثماني1305849خنيفرةبني مالل خنيفرة102514
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تامحررت.ميوسف افقار1305575خنيفرةبني مالل خنيفرة102515
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.ممحمد كوزول1158971خنيفرةبني مالل خنيفرة102516
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أكلمام ميعمي.مسعيد الحرشاوي1306805خنيفرةبني مالل خنيفرة102517
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي يعقوب.معلي حلو58066خنيفرةبني مالل خنيفرة102518
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم موالي يعقوب.مسميحة سعيد1269379خنيفرةبني مالل خنيفرة102519
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم لهري.ميوسف أمحزون1234300خنيفرةبني مالل خنيفرة102520
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تسفولة.ميوسف أكجيل1263405خنيفرةبني مالل خنيفرة102521
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت شعو.مخديجة القاسمي1158972خنيفرةبني مالل خنيفرة102522
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أكلمام ميعمي.ماسماعيل اعنجير1123080خنيفرةبني مالل خنيفرة102523
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالحيانت.معبد العزيز ينوس1269851خنيفرةبني مالل خنيفرة102524
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عبد هللا بن ياسين.ملحسن العثماني1235999خنيفرةبني مالل خنيفرة102525
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم عبد هللا بن ياسين.محميد معطالوي1179448خنيفرةبني مالل خنيفرة102526
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالمسيرة. مموحى والحو1049136خنيفرةبني مالل خنيفرة102527
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان.مانوار بنعاشير1158987خنيفرةبني مالل خنيفرة102528
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان.محسن السعدي1239238خنيفرةبني مالل خنيفرة102529
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيكهف النسور. مصفاء قسطاني1307623خنيفرةبني مالل خنيفرة102530
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيكهف النسور. مكنزة أولحسن1268984خنيفرةبني مالل خنيفرة102531
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاتشا.مفاطمة أمحزون1234298خنيفرةبني مالل خنيفرة102532
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاتشا.معبد العزيز أو ألحاج59076خنيفرةبني مالل خنيفرة102533
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاتشا.مصالح الدين إيسفي1158948خنيفرةبني مالل خنيفرة102534
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تعبيت.ملحسن باجي55831خنيفرةبني مالل خنيفرة102535
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائياإلمام مالك. مصباح بنعزيز1154516خنيفرةبني مالل خنيفرة102536
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيسيدي المين. ماسعيد المعدودي1049001خنيفرةبني مالل خنيفرة102537
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اهبارن.ماسماعيل أحانو89558خنيفرةبني مالل خنيفرة102538
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان.منجيد الرامش1123052خنيفرةبني مالل خنيفرة102539
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم العرفان.معزيز رشيد1239078خنيفرةبني مالل خنيفرة102540
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابن خليل.ممحمد عبادي237115خنيفرةبني مالل خنيفرة102541
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم تاحيانت.ممحمد أعطي59085خنيفرةبني مالل خنيفرة102542
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.مامحمد امحمدي.م55923خنيفرةبني مالل خنيفرة102543
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.مفتح هللا ناجي1307167خنيفرةبني مالل خنيفرة102544
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.مالمصطفى الوافي91784خنيفرةبني مالل خنيفرة102545
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت عبي.مخالد الفاضلي1236116خنيفرةبني مالل خنيفرة102546
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت خويا.محسن أودعي1117876خنيفرةبني مالل خنيفرة102547
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت خويا.معبد الرحيم ساسيوي1269462خنيفرةبني مالل خنيفرة102548
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم إزوماكن.محميد أيت علي1046123خنيفرةبني مالل خنيفرة102549
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيكمنت.مفريد اشقيرو91780خنيفرةبني مالل خنيفرة102550
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيكمنت.مباباونوح فراج1123032خنيفرةبني مالل خنيفرة102551
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيكمنت.مبوعزة جبران1123081خنيفرةبني مالل خنيفرة102552
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيكمنت.مخالد الخطابي1159004خنيفرةبني مالل خنيفرة102553
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاتشا.مابراهيم أكنوز55914خنيفرةبني مالل خنيفرة102554
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سغنانة.ميوسف حيزوني1237434خنيفرةبني مالل خنيفرة102555
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ثالث نتمزين.ممحمد حديوي56080خنيفرةبني مالل خنيفرة102556
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيإدريس األول. ماعلي أجبري1048881خنيفرةبني مالل خنيفرة102557
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أكلمام ميعمي.معبد العزيز أوقاس1123071خنيفرةبني مالل خنيفرة102558
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اعروست.معبد الغني لخميسي1267919خنيفرةبني مالل خنيفرة102559
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي بوعباد.معبد هللا الدروسي1046276خنيفرةبني مالل خنيفرة102560
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرهان.ممحمد العميري1046679خنيفرةبني مالل خنيفرة102561
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاركة.مجمال لقنيزع1267976خنيفرةبني مالل خنيفرة102562
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم امرهان.مياسين كايز1175800خنيفرةبني مالل خنيفرة102563
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عثمان.ممحمد نصري1122954خنيفرةبني مالل خنيفرة102564
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عثمان.مسعيد العسيوي1048969خنيفرةبني مالل خنيفرة102565
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تعبيت.مجمال أرديل57430خنيفرةبني مالل خنيفرة102566
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم جنان الماس.ممحمد السعيدي1123054خنيفرةبني مالل خنيفرة102567
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الحمام.محسن أعفير60706خنيفرةبني مالل خنيفرة102568
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيأجلموس. معبد العالي الصالحي1123083خنيفرةبني مالل خنيفرة102569
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

Page 217



الجهةرقم اإلمتحان
المديرية 

اإلقليمية
مركز اإلمتحان اإلطارمقر العملاالسم والنسبرقم التأجير

جماعي استدعاء

مراكش:   اإلقليمية المديرية

(2016يوليوز دورة) األولى الدرجة من اإلبتدائي للتعليم التربويين المفتشين تكوين مسلك إلى الدخول مباراة

المباريات مراكز على المترشحين توزيع

2016 يوليوز 16 و 15 أيام

أستاذ التعليم االبتدائيابن رشد. معادل زعبول1123075خنيفرةبني مالل خنيفرة102570
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوخاللة.مسفيان عفيفي1172842خنيفرةبني مالل خنيفرة102571
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تالحيانت.مالمصطفى حمراوي1048981خنيفرةبني مالل خنيفرة102572
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت قسو.محساين اوعمار60459خنيفرةبني مالل خنيفرة102573
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت قسو.ممحمد الوافي1047405خنيفرةبني مالل خنيفرة102574
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أيت قسو.مالمولودي المنياري1173781خنيفرةبني مالل خنيفرة102575
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بواللفت.ملحسن لطفي64517خنيفرةبني مالل خنيفرة102576
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بواللفت.مموالي اسماعيل هاشمي1123092خنيفرةبني مالل خنيفرة102577
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تيكمنت.متوفيق طوطوح91794خنيفرةبني مالل خنيفرة102578
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوخلخال.مجمال هدراج1179095خنيفرةبني مالل خنيفرة102579
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم سيدي عثمان.محمزة سعيد1179178خنيفرةبني مالل خنيفرة102580
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيايت مو. مزهرة بولكوميت1399549خنيفرةبني مالل خنيفرة102581
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بوخلخال.معزالدين باسو1174037خنيفرةبني مالل خنيفرة102582
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيماء العينين.ممحمد كومغار1123041خنيفرةبني مالل خنيفرة102583
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد بوغاديعبد العزيز مهدوفي738925خريبكةبني مالل خنيفرة102584
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد بوغاديعادل أعبدي1263254خريبكةبني مالل خنيفرة102585
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد بوغاديزاهي فاطمة الزهراء1158244خريبكةبني مالل خنيفرة102586
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م اوالد ابراهيممحمد األخيري56293خريبكةبني مالل خنيفرة102587
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد ابراهيممحمد مليجي57666خريبكةبني مالل خنيفرة102588
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت عبد السالممحمد شيخي1046622خريبكةبني مالل خنيفرة102589
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م عين قيشرعبد الهادي العباسي56630خريبكةبني مالل خنيفرة102590
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت عبد السالمعبد الرحيم قاسمي1237729خريبكةبني مالل خنيفرة102591
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ابن زيدوننور الدين هيشامي745338خريبكةبني مالل خنيفرة102592
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الرواشدسهام بلعمان1399341خريبكةبني مالل خنيفرة102593
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد فنان الغربيةعبد العالي خاطب1122547خريبكةبني مالل خنيفرة102594
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م حمرينصالح شماخ1235539خريبكةبني مالل خنيفرة102595
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزنازل حنصال1122510خريبكةبني مالل خنيفرة102596
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م السماعلةمحمد المكاوي270537خريبكةبني مالل خنيفرة102597
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم م لوالد فنان الغربيةمحمد صديق57978خريبكةبني مالل خنيفرة102598
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد عيسىصالح ثمري1046561خريبكةبني مالل خنيفرة102599
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد ابراهيمفاتحة دراس317663خريبكةبني مالل خنيفرة102600
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الطبارشيد حوبر1117474خريبكةبني مالل خنيفرة102601
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بوعالمحمد عالم1234273خريبكةبني مالل خنيفرة102602
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م سوق الخميسعبد هللا زنواكي58187خريبكةبني مالل خنيفرة102603
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م الهاشمي بن العربيمحمد ضراب1158232خريبكةبني مالل خنيفرة102604
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الخيارتعبد هللا ايت احمد مرحوم749460خريبكةبني مالل خنيفرة102605
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بني زرنتلسهام الشافعي1175988خريبكةبني مالل خنيفرة102606
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الخيارتنعيمة هدين1176517خريبكةبني مالل خنيفرة102607
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بوعالصليحة المالكي1367584خريبكةبني مالل خنيفرة102608
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد احمدمحمد يحيى1180055خريبكةبني مالل خنيفرة102609
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الطرطوشيسفياني فاطمة الزهراء1122574خريبكةبني مالل خنيفرة102610
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م لوالد فنان الغربيةاحمد نوفل الفتوح1158409خريبكةبني مالل خنيفرة102611
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزمحمد ايت على الحسين1122467خريبكةبني مالل خنيفرة102612
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م الكناديزعبد الفتاح برماكي1264230خريبكةبني مالل خنيفرة102613
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزالمحجوب حلمناش735160خريبكةبني مالل خنيفرة102614
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م الكناديزعبد هللا المسكيني744450خريبكةبني مالل خنيفرة102615
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزطارق جمال1180640خريبكةبني مالل خنيفرة102616
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزالمصطفى عكراش737959خريبكةبني مالل خنيفرة102617
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزعمر برهوم58417خريبكةبني مالل خنيفرة102618
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكناديزنجاة يخميم1264847خريبكةبني مالل خنيفرة102619
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد امباركعبد العزيز الوردادي746255خريبكةبني مالل خنيفرة102620
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت عبد السالمالكبير خلوقي1178289خريبكةبني مالل خنيفرة102621
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م دار الشهرالسعيد العينوس1117490خريبكةبني مالل خنيفرة102622
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م دار الشهرمحمد فرود62575خريبكةبني مالل خنيفرة102623
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م دار الشهرأحمد العكري1122559خريبكةبني مالل خنيفرة102624
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البراكسةعبد الكبير ادريويش1045915خريبكةبني مالل خنيفرة102625
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم م المعادنةصالح كامل1158368خريبكةبني مالل خنيفرة102626
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بئر الطينعمر خريبش1046328خريبكةبني مالل خنيفرة102627
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيار الجدادهشام بنوردية1264548خريبكةبني مالل خنيفرة102628
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بير بنشقرىسميرة كريمح1237147خريبكةبني مالل خنيفرة102629
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م السماعلةالعربي مطهر740890خريبكةبني مالل خنيفرة102630
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م اسريرويوسف السعيدي1158312خريبكةبني مالل خنيفرة102631
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيمدرسة كم عويد الماكريمة عباسي1401322خريبكةبني مالل خنيفرة102632
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيار الجدادلبنى الزكي1158380خريبكةبني مالل خنيفرة102633
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م ايت عمارندير طالبي1117459خريبكةبني مالل خنيفرة102634
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيار الجدادهشام عزير1173292خريبكةبني مالل خنيفرة102635
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البيار الجدادرضوان الطاهري1239559خريبكةبني مالل خنيفرة102636
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م السبتبنساسي عبد الفتاح54864خريبكةبني مالل خنيفرة102637
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م اوالد عزوزأحمد الطوري1117436خريبكةبني مالل خنيفرة102638
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائي م م اوالد عزوزخديجة طاهوري378066خريبكةبني مالل خنيفرة102639
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائي م م اوالد عزوزدحمان زناري64081خريبكةبني مالل خنيفرة102640
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الخياراتدامال هاشمي1176488خريبكةبني مالل خنيفرة102641
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م العين الكحلةالحسين سروري393536خريبكةبني مالل خنيفرة102642
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد عيسىحسن الغيث60026خريبكةبني مالل خنيفرة102643
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م حمرينمحمد احكيك1046315خريبكةبني مالل خنيفرة102644
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م حمرينعزيز كريت1117491خريبكةبني مالل خنيفرة102645
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الدشرحادة رشيدي1400824خريبكةبني مالل خنيفرة102646
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد فنان الغربيةصالح اليوسفي288080خريبكةبني مالل خنيفرة102647
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بني زرنتلعبد الغني كبورية270256خريبكةبني مالل خنيفرة102648
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكرارتوفيق قماش1122546خريبكةبني مالل خنيفرة102649
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الكرارالصالح ايت ابا1046353خريبكةبني مالل خنيفرة102650
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م الرواشدالحبيب القيادي91840خريبكةبني مالل خنيفرة102651
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م البراكسةغزوي عبد االله1179588خريبكةبني مالل خنيفرة102652
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد مباركبوشتى نور380313خريبكةبني مالل خنيفرة102653
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم م الشهيد الطوسيالسعيد زروالي89337خريبكةبني مالل خنيفرة102654
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد كحيلشنان الستاتي55593خريبكةبني مالل خنيفرة102655
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م بئر مزويصالح سمسيلي768339خريبكةبني مالل خنيفرة102656
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد احمدعبد المجيد محب707016خريبكةبني مالل خنيفرة102657
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م المعادنةمحمد رؤوف1269192خريبكةبني مالل خنيفرة102658
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد الشيخ عليمحمد كويدري288396خريبكةبني مالل خنيفرة102659
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد فنان الغربيةحسنة كرمات63817خريبكةبني مالل خنيفرة102660
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم م اوالد فتاتةاسماعيل العاتية1173670خريبكةبني مالل خنيفرة102661
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم أوالد ابراهيم/مالبوهالي المكريني270090خريبكةبني مالل خنيفرة102662
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم بئر بلخير/ممصطفى خوخاني775231خريبكةبني مالل خنيفرة102663
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاشرافت/مصالح نافع740467خريبكةبني مالل خنيفرة102664
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الرواشد/ممحمد عصام1046637خريبكةبني مالل خنيفرة102665
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالبيروني,منعيمة بلحاج1122456خريبكةبني مالل خنيفرة102666
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عمار/معزيز حاكمي60447خريبكةبني مالل خنيفرة102667
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد فنان الشرقية/مالشرقي بخوت58006خريبكةبني مالل خنيفرة102668
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم البراكسة/معبد العزيز هيالس63479خريبكةبني مالل خنيفرة102669
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم البراكسة/مسعيد كزري1046381خريبكةبني مالل خنيفرة102670
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيالسعديين,ممصطفى متجاوج239549خريبكةبني مالل خنيفرة102671
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد اكحيل/منور الدين لمعاوي1177640خريبكةبني مالل خنيفرة102672
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد اكحيل/منور الدين اكوجيل1046071خريبكةبني مالل خنيفرة102673
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم البراكسة/مسعيد رتال1180113خريبكةبني مالل خنيفرة102674
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيكم اعويد الما,محميد شعطيط1173631خريبكةبني مالل خنيفرة102675
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد اكحيل/مصالح الهدادي288697خريبكةبني مالل خنيفرة102676
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم تاشرافت/معبد الرحيم النبيل316138خريبكةبني مالل خنيفرة102677
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عمار/ممحمد حراك355723خريبكةبني مالل خنيفرة102678
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عمار/ممحمد كصعي1122459خريبكةبني مالل خنيفرة102679
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم البراكسة/مبوشتى كزري60437خريبكةبني مالل خنيفرة102680
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد فنان الغربية/مالحسن مفلح769765خريبكةبني مالل خنيفرة102681
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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أستاذ التعليم االبتدائيم ايت عبد السالم/ممحمد أجدي1122528خريبكةبني مالل خنيفرة102682
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد رحو/مالمصطفى تريدي58209خريبكةبني مالل خنيفرة102683
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد رحو/ممحمد الصحفي776635خريبكةبني مالل خنيفرة102684
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد رحو/ممحمد عسال719568خريبكةبني مالل خنيفرة102685
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الرواشد/منور الدين اجدي1117530خريبكةبني مالل خنيفرة102686
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم دار الشهر/ماحمد فارس58127خريبكةبني مالل خنيفرة102687
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم اوالد ابراهيم/مكريمة عبدوني1263238خريبكةبني مالل خنيفرة102688
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

أستاذ التعليم االبتدائيم الدشر/مامال شهران1265128خريبكةبني مالل خنيفرة102689
إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)

المعطي طيابي1045963خريبكةبني مالل خنيفرة102690
م اوالد فنان الغربية /م

الجماعاتية
أستاذ التعليم االبتدائي

إعدادية ابن البناء المراكشي 

(عرصة المعاش المدينة)
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