
المناصب(تالوين)الجماعةالمؤسسةالمناصب(تارودانت)الجماعة المؤسسةالمناصب(اغرم)الجماعة المؤسسة

1تيسراسم اميضر/م1ادا ومومنم عبد المومن/م2إيغرمم الهوزالي/م

4تيسراسم تسدرمت/م2تملوكتم عبد هللا بن مسعود/م4سيدي مزالم تكموت/م

2اوزيوةم اكيسل/م1ايموالسم ادريس االول/م2ايت عبد هللام الحاج عبد هللا زاكور/م

1اوزيوةم الجاحظ/م1ايموالسم االدارسة/م3توفلعزتم الجهاد/م

1أوزيوةم سيدي حماد اوزيو/م4ايت مخلوفم بطلجان/م3تابيام الجوالن/م

1تبقالم ابي عنان المريني/م2ايت مخلوفم جعفر الصادق/م2تابيام تسالن/م

3تبقالم البحتري/م5تافراوتنم تامسولت/م3تومليلينم ابن سيناء/م

5تبقالم بحيرة افني/م2زاوية سيدي الطاهرم اوالد مسافر/م5تومليلينم معاذ بن جبل/م

1اهل تفنوتم  المتنبي/م3المنيزلةم محمد العالم/م4ايماونم االطلس الصغير/م

2اهل تفنوتم تفنوت/م5لمنيزلةم ابن حزم/م2تندينم الترمذي/م

2اهل تفنوتم وامومن/م1افريجةم اوالد احمد/م5تندينم تميغاط/م

3اكيدىم ابن بطوطة/م1افريجةم المرابطين/م3سيدي بوعلم ابن حنبل/م

4اكيدىم ازكروز/م1تزمورتم الشهيد ادريس الحارثي/م1سيدي بوعلم انمر/م

2اكيدىم االنوار/م1تزمورتم تنوينان/م2املوم الزهور/م

2اكيدىم تايسة/م3بونرارم السعديين/م5املوم خميس ايت يونس/م

1تاويالتم اعرابن/م5بونرارم اورير/م2تتاوتم الوئام/م

2تاويالتم تازولت/م1تيوتم الرياض/م1تتاوتم تمونت/م

5تاويالتم جابر بن حيان/م4سيدي احمد او عبد هللام اكلكال/م1تتاوتم شوقي/م

2اسكاونم ادغيغ/م1سيدي احمد او عبد هللام اليرموك/م3ازغار نيرسم اباكيزن/م

1اسكاونم اسكاون/م2ايت اكاسم ابن عباد/م1ازغار نيرسم البوصيري/م

1اسكاونم الينبوع/م1ايت اكاسم الجوهر/م3ازغار نيرسم الفردوس/م

4اسكاونم توريرت نزدي/م2ايت اكاسم الغدير/م5ازغار نيرسم موسى بن نصير/م

2ازرارم تزكي/مالمناصب(اوالد برحيل)الجماعة المؤسسة2تيسفانم بني مرين/م

2ازرارم تناراشت/م1اوالد عيسىم ابن الهيثم/م4تيسفانم محمد الشيخ/م

1ازرارم تنياكورتين/م2ايكليم الرزاكنة/م1والقاضيم الزبير بن العوام/م

5اكادير ملولم ابن الحسن الوزاني/م1ارزنم عمار بن ياسر/م3والقاضيم سيدي بودالة/م

5اكادير ملولم ابن خلدون/م4ارزنم واحليبا/م4امي نتيارتم بركن/م

1اكادير ملولم اكدير ملول/م2توغمرتم ابن الرومي/م3اضارم اضار/م

2اكادير ملولم االمام الشافعي/م3توغمرتم ابن العربي/م1اضارم الدوساون/م

3اكادير ملولم بوكماخ/م2توغمرتم االمام البخاري/م5اضارم علي بن ابي طالب/م

2تزكزاوين نونبر18م /م2توغمرتم ايت عثمان/م1النحيتالعزيز عبد بن عمر م/م

3تزكزاوينم تميشا/م1ايكودار امنابهام الطالعة/مالمناصب(اوالد تايمة)الجماعة المؤسسة

1تزكزاوينم احلوشن/م2ادا وكياللم عقبة بن نافع/م1اركانةم افيد/م

1سيدي احساينم الزعفران/م1سيدي عبد هللا اوسعيدم فلغوس/م4اركانةم المهدي بن تومرت/م

4سيدي احساينم امغيض/م3تالكجونتم ابن الفارض/م2اركانةم تكضيشت/م

1سيدي احساينم طارق بن زياد/م1تيزي نتاستم تزي نتاست/م1بيكودين يناير11م /م

1تسوسفىم تاركت/م4تيزي نتاستم يوسف بن تاشفين/م2بيكودينم الوفاء/م

2تسوسفىم طلحة بن الزبير/م2اوناينم المعتمد بن عباد/م3بيكودينم بيكودين/م

1تسوسفىم محند وسعدان/م1اوناينم سيدي احماد امالك/م2تالماكانتم اشكاجن/م

4اسايسم الفراهيدي/م3تافنكولتم تجكالت/م3تالماكانتم تونيرت/م

3اسايسم ايت عيشت/م1سيدي وعزيزم التقدم,م3اميلمايسم الرشاد/م

3اسايسم سيروا/م2سيدي واعزيزم ايت السايح/م1اميلمايسم المنظر الجميل/م

1اسايسم عمرو بن العاص/م1سيدي واعزيزم تسافين/م3اميلمايسم تكنزا/م

2زاكموزنم ارزي/م1سيدي واعزيزم سيدي وعزيز/م1سيدي بوموسىم خالد بن الوليد/م

3زاكموزنم الزرقطوني/م1اولوزم عمر بن الخطاب/م1اسنم ابن تيمية/م

4زاكموزنم تزي نتورتيت/م2اداوكماضم تحشمومت/م2الديرم الدخيلة/م

4زاكموزنم زكموزن/م1اداوكماضم تهال/م2الديرم بويحي/م

3اساكيم الملث/م1الفيضم االمام مسلم/م2اهل الرملم المامون/م

2اساكيم امالو/م4الفيضم العقيد العالم/م3اصادصم انفكن/م

2اساكيم تاركة نميمون/م1الفيضم الفارابي/م5تدسى نسندالنم ابي موسى االشعري/م

2اساكيم تدناس/م4الفيضم الكندي/م1تدسى نسندالنم عبد الكريم الخطابي/م

2الفيضم ايت بوزمان/م1المهاديم المختار السوسي/م

3الفيضم يعقوب المنصور/م1لمهاديم ابن النفيس/م

1المهارةم المهارة/م

1تنزرتم عالل بن عبد هللا/م

عقود بموجب إسنادها المزمع الشاغرة المناصب

 2016دجنبر  31السبت 


