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وجدة انجــادثا. السلمالـــرباطثا.عبد الكريم الخطابى 870354116/09/1984 94 ZAAF         ZAHRA85030S03121211/10/2000

الـــرباطثا.لل نزهةالـــرباطثا.ابن بطوطة 1043503116/09/1996 66 EL MOURABITI   BOUCHRA85020S14121216/09/1999

الصخيرات تمارةثا. المام البخاريالـــرباطثا.ابن بطوطة 325149116/09/1987 90 ADILI         MUSTAPHA85020S142323AP 16/09/1995

الصخيرات تمارةاع. الخوارزمي والملحقةســـلثا. محمد السادس 899358102/12/1991 70 EL HARRAB    SAADIA87115S22101016/09/1998

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الســـلثا. احمد شوقي 897278125/01/1991 62 ETTAQI       NAJAT87000S36101011/09/2000

الصخيرات تمارةالمدرسة الفلحيةســـلثا. الفارابي التقنية 296669228/11/1986 58 OULHOSS       RACHID87000S32101010/10/2001

الـــرباطثا.عبد الكريم الخطابىســـلثا. احمد شوقي 1051414116/09/1997 58 ENHAS        ABDELKODOUS87000S36111116/09/2001

ســـل ثا. محمد الصبيحيســـلثا.اليوبي 77976128/09/1994 30 MAKOUAR       MOHAMED87000S01111125/10/2006

ســـلثا. الباتول الصبيحيســـلثا. احمد الحنصالي 342863416/09/1988 28 EL MAROUANI           ABDELMJI87002S51111107/05/2008

ســـلثا . محمد بن الحسن الوزانيســـلثا.علل الفاسي و الملحقة 325163116/09/1987 92 HOUHOU        MOHAMMED87115S05181816/09/1998

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيســـلثا. احمد شوقي 323411528/09/1987 58 ITTOUBANE    AZZEDDINE87000S36181821/10/2001

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيســـل ثا. محمد الصبيحي 973846116/09/1983 126 BENDAHA      AICHA87000S041919A16/09/1984

تطوانث. القاضي بن العربي ت.اســـلثا. العباس مفتاح 889876116/09/1988 108 ZERIRAK      NAZIHA87000S271919A16/09/1989

القنيطرةثا. النوار التاهيليةســـلثا.النهضة 1171659210/09/2001 44 SAKALE       SANA87000S231919O16/02/2006

ســـلثا. ولدةســـلاع. الريحان 1151354516/09/1999 34 SEBBAHI      HATIM87111S02222218/10/2007

الحوزثا. التوامةســـلثا. احمد شوقي 1704851216/09/1985 42 ERROUKI       ABDELOUAHED87000S36232329/11/2004

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيســـلثا. القاضي عياض 152092516/09/1985 94 ELHAJ BEN ALI         NAJIB87115S042424A16/09/1992

P1 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط- سل- زمور - زعير01

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيســـلثا. الفقيه محمد الحمداوي 176038116/09/1984 94 GDALI         ABDELAZIZ87000S302424A16/09/1992

الصخيرات تمارةثا مرس الخيرســـلثا.علل الفاسي و الملحقة 57172316/09/1990 74 BOUFALJA          BOUCHAIB87115S05242416/09/1997

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيســـلثا. الحسين السلوي 1410340306/09/2006 30 E-TOLBA EL HOUCINE87004S02252506/09/2006

القنيطرةثا.ابن عبادســـلثا.الفقيه محمد التطواني 209733116/09/1984 98 BELRHAZI      ABDELILLAH87000S032626A16/09/1991

ســـلثا. ولدةالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 92785113/11/1995 36 ELYAAKOUBI KHADIJA89105S04101007/09/2005

ســـلثا. عبد الواحد المراكشيالصخيرات تمارةثا.القاضي عياض 78856116/09/1994 29 EL ABOUDI AICHA89105S01101005/09/2007

ســـل ثا. محمد الصبيحيالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 1280752126/03/2004 18 BELHAJ FATIMA89105S041010O05/09/2008

الـــرباطثا.دارالسلمالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 1270550312/03/2003 32 CHIBOUB MERIAM89105S041111O06/09/2006

ســـلثا. محمد جمال الدرةالصخيرات تمارةثا المير مولي عبدا 1446664205/09/2007 24 ZAKARIA IBRAHIMI89111S01121205/09/2007

ســـلثا. جابر بن حيان و الملحقةالصخيرات تمارةثا.القاضي عياض 1279909323/09/2004 18 FLIOU ABDERRAHIM89105S01121205/09/2008

ســـل ثا. محمد الصبيحيالصخيرات تمارةثا.القاضي عياض 1444684126/02/2008 25 TANJAOUI RACHIDA89105S011313O26/02/2008

الجديدةثا.الجرف الصفرالصخيرات تمارةثا المير مولي عبدا 1276127505/09/2002 18 CHELLAKHI NAJIYA89111S01131305/09/2008

الـــرباطثا.ابراهيم الرودانيالصخيرات تمارةثا المير مولي عبدا 347960416/09/1989 98 EL KADI M  HAMED89111S011919A16/09/1991

الصخيرات تمارةثا العربي الدغميالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 1277059105/09/2003 19 TARRIKO LAMIA89105S041919O05/09/2008

الـــرباطثا.ابى ذر الغفارىالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 1278890104/10/2004 18 BOUCHRA EL OMARI89105S041919O11/09/2008

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخل 892908116/09/1989 43 YAHIA BOUCHRA89105S042222O07/09/2004

الـــرباطثا.ابن بطوطةالصخيرات تمارةثا. المام البخاري 395919416/09/1991 26 MUSTAPHA RAHMAOUI89000S312323ZP 26/09/2008
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طنجة أصيـلةثا.الخوارزميالصخيرات تمارةثا العربي الدغمي 373742217/10/1990 52 EL KAMEL EL HASSAN89000S20242426/10/2006

الخميساتثا. مولي ادريسالخميساتثا. عبد الرحمان زكي 398396220/01/1992 98 TAABOUZ MOHAMED37511S011010A20/01/1992

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الالخميساتثا. مولي ادريس 280364111/12/1986 74 EL AMRANI BOUAMEUR37719S02101023/10/2002

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالخميساتم.م إبن الهيثم 379147217/09/1990 72 GHEZALA KHALID37505P0321016/09/1999

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيالخميساتثا. فاطمة الزهراء 398493116/09/1991 58 SABER TAIBI37507S011010Z03/09/2002

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 56932302/08/1991 48 OUDDAI HASSANE37505S01101005/09/2003

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداويالخميساتثا.محمد السادس 11819551023/10/2000 36 KHARRAJ NOUREDDINE37311S01101007/09/2005

سيدي سليمانثا. إبن زيدونالخميساتثا. المختار السوسي 1043523316/09/1996 24 ESSARTI ZAKARIA37309S02101005/09/2007

ســـلثا. ولدةالخميساتثا. المير مولي رشيد 65526329/09/1994 18 NAOUI MOHAMMED37317S01101003/09/2008

ســـلثا. المنظر الجميلالخميساتاع.احمد بن تيمية 1444688118/02/2008 29 TOUABE ASMAA37023S02111118/02/2008

الـــرباطثا.علل الفاسيالخميساتإع. الجاحظ 1444690318/02/2008 29 DAHMANI KHADIJA37105S01111118/02/2008

سيدي البرنوصيثا.المختار السوسيالخميساتثا. فاطمة الزهراء 1444692118/02/2008 25 SALOUA BIDAOUI37507S011111O18/02/2008

الخميساتثا. محمد بن الحسن الوزانيالخميساتثا.محمد السادس 1444687115/02/2008 24 BENTABKA KARIMA37311S011111O18/02/2008

الـــرباطثا. حمان الفطواكىالخميساتاع. المام البوصيري 1444689118/02/2008 24 CHTIOUI TOURIA37512S01111118/02/2008

القنيطرةثا. التميزالخميساتثا. وادي  الذهب 1276147117/09/2002 42 IDMANE FATIHA37721S01121207/09/2004

الحاجبثا. ابن الخطيبالخميساتثا. محمد بن الحسن الوزاني 306611416/09/1989 92 EL HANDI BOUGRINE37000S101313A16/09/1996

طنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريسالخميساتثا.عبد الكريم الخطابي 59618116/09/1994 78 RADI SOUAD37721S041313A16/09/1996
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الصخيرات تمارةثا المير مولي عبداالخميساتثا. فاطمة الزهراء 1270537218/03/2003 42 HAMAMA  FATIMA---37507S01131305/06/2005

الصخيرات تمارةثا.القاضي عياضالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 55116116/09/1994 24 MINI LHSEN37505S01131305/09/2007

ســـلثا. الباتول الصبيحيالخميساتثا. ادريس بنزكري 65587102/11/1994 24 SEFRIOUI ABDELLAH37721S05131305/09/2007

ســـلثا. الحسين السلويالخميساتثا. عبد الرحمان زكي 1444685118/02/2008 24 EL BEKARI SOUAD37511S01131318/02/2008

ســـلثا. السهولالخميساتثا. مولي ادريس 153585316/09/1882 18 ELGUEZDI DRISS37719S02131303/09/2008

شفشاونثا.مولي رشيدالخميساتثا.محمد السادس 1284987407/09/2005 18 MOUALI ABDELHADI37311S01151505/09/2008

ســـل ثا. محمد الصبيحيالخميساتثا. المير مولي رشيد 1276754307/09/2004 18 ATMANE SABIRA37317S01181805/09/2008

ســـلثا. احمد الحنصاليالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 10518251216/09/1997 54 MOUAQQAT MUSTAPHA37505S01191904/09/2002

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيالخميساتثا. عبد الرحمان زكي 1444681218/02/2008 25 KADMIRI MARIAM37511S011919O18/02/2008

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالخميساتثا. المير مولي رشيد 1444679118/02/2008 24 RAJI SOUMIA37317S011919O18/02/2008

ســـلثا. الحسين السلويالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 1284629107/09/2005 18 BOUALLAK HIND37505S011919O07/09/2008

ســـلثا. ولدةالخميساتم.م القائد بوعزة 1113660416/09/1997 54 BADDI HICHAM37505P0522204/09/2002

ســـلثا. محمد جمال الدرةالخميساتثا. فاطمة الزهراء 789457216/09/1992 86 LEHBAOUI SAID37507S012323A16/09/1994

ســـلثا. غانديالخميساتثا.الفتح 341063116/09/1988 58 CHEIKHI ABDELMAJID37000S05232318/10/2007

القنيطرةثا. النوار التاهيليةالخميساتثا.محمد السادس 92827212/10/1995 56 EL HARKATI AMINA37311S012323O04/09/2002

طنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريسالخميساتثا. وادي  الذهب 398454116/09/1991 98 ROSSI RACHID37721S012424A16/09/1991

الخميساتثا. محمد بن الحسن الوزانيالخميساتثا. الطلس 139994116/09/1985 62 BOUKIDI HAMID37109S02242412/09/2000
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ســـلثا.الفقيه محمد التطوانيالخميساتثا. مولي ادريس 685169521/09/1983 52 ACHOUR ABDESLAM37719S02242401/10/2008

الخميساتثا. محمد بن الحسن الوزانيالخميساتثا. ادريس بنزكري 1172124115/11/2001 32 OUGUERRAM  LAHCEN237721S05242425/10/2007

ســـلثا. محمد السادسالخميساتاع.احمد بن تيمية 1444705518/02/2008 29 BERRED KHADIJA37023S02242418/02/2008

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالخميساتثا.محمد السادس 14447061018/02/2008 24 BEN AYAD NISRIN37311S01242418/02/2008

الصخيرات تمارةثا. ابي بكر الرازيالخميساتثا. وادي  الذهب 1285245907/09/2005 32 SASSI IMAD37721S01252507/09/2007

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةالخميساتثا. الياسمين 10435831316/09/1996 58 IDRISSI MY ABDELKRIM37000S02727216/09/2001
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ســـلثا. عبد الواحد المراكشيالدار البيضاء أنفاثا. جابر إبن حيان 77902226/09/1994 66 OUMHANI HAMMI81020S05101006/09/2004

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيالدار البيضاء أنفاثا. جابر إبن حيان 218902126/10/1982 121 ESSANI ABDELAZIZ81020S051111Z/A17/09/1990

عين الشقثا عبد الخالق الطريسالدار البيضاء أنفاثا.إبن تومرت 966870115/09/1985 122 AHNICHE SOUAD81020S032424A16/09/1985

الـــرباطثا. المنصور الذهبيالدار البيضاء أنفاثا.إبن تومرت 1276790511/09/2003 48 BENYAHYA ADIL81020S03252511/09/2003

فاسثا.إبن خلدونالفداء درب السلطانثا.البقلني 57140406/10/1990 86 KARYANI ABDELALI82000S161010A16/09/1994

عين السبع الحي المحمثا.المام مالكالفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراء 890538116/09/1988 70 ADLOUNI ALAMI NOUZHA82020S02181802/10/1998

المحمديةثا. ابن خلدونالفداء درب السلطانثا. محمد الخامس 859247112/11/1981 138 MANSOURI NOUZHA82020S011919A12/11/1981

برشيدثا.ابن رشدالفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياوي 331434116/09/1988 24 BOUJIR MOHAMED82000S02222219/09/2007

النواصرثا. محمد الزرقطونيالفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراء 952222117/07/1982 90 RESSAK MALIKA82020S022424A16/09/1993

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الالفداء درب السلطانثا. محمد الخامس 1438382508/01/2007 26 MAATALLAH ILHAM82020S012424O08/09/2007

عين السبع الحي المحمثا. ابن العوامعين السبع الحي المحمديثا البحثري 78891122/12/1994 66 KOUHEN NAOUAL77010S12101016/09/2004

الجديدةثا.ابي شعيب الدكاليعين السبع الحي المحمديثا.الفارابي 1051831116/09/1997 72 MOUSTAHSANE KHADIJA77010S10111116/09/1998

عين الشقثا عبد الخالق الطريسعين السبع الحي المحمديثا. ابن العوام 1118623116/09/1998 68 RAOUI MARYEM77020S01111116/09/1999

الجديدةثا.محمد الرافعي و الملحقةعين السبع الحي المحمديثا.الحسين بن علي 1053185116/09/1996 50 ERRIQ  EL MOSTAFA77010S07111105/09/2003

الجديدةثا.الرازي )التقنية (عين السبع الحي المحمديثا.الفارابي 1279036118/09/2004 42 BENAICHA MOHAMED77010S10121218/09/2004

الدار البيضاء أنفاثا. جابر إبن حيانعين السبع الحي المحمديثا البحثري 398161216/09/1991 60 BALHAOUI MOHAMED77010S12181807/09/2004

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةعين السبع الحي المحمديثا.المام مالك 344090116/09/1988 54 OLJID BRAHIM77019S03181804/09/2002
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عين الشقثا. ابن العربيعين السبع الحي المحمديثا.المام مالك 874270116/09/1990 94 MOHAMMADI NAIMA77019S031919A16/09/1992

عين السبع الحي المحمثا.المام مالكعين السبع الحي المحمديثا.الحسين بن علي 938287116/09/1978 82 CHABBAK NAIMA77010S071919A15/09/1995

ســـلثا. الباتول الصبيحيعين السبع الحي المحمديثا.الفارابي 202293516/09/1987 70 EL ATMANI MUSTAPHA77010S10232316/09/1998

عين السبع الحي المحمثا. ابن العوامعين السبع الحي المحمديثا.الفارابي 170457116/09/1985 66 MOUSSAID MOHAMED77010S10232316/09/1999

عين الشقثا. ابن العربيعين السبع الحي المحمديثا.المام مالك 974007131/07/1985 102 BIYADI ASMA77019S032424A09/11/1990

القنيطرةثا. طه حسينعين الشقثا عبد الخالق الطريس 1279241116/09/2004 35 OBEID SIHAM75000S10111103/09/2007

تارودانتثا. إبن سليمان الرودانيعين الشقثا.عثمان بن عفان 92666104/10/1995 80 EL ASSALI FATIMA75111S031212A16/09/1996

الفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياويعين الشقثا عبد الخالق الطريس 389536116/09/1991 56 AABID  LAHCEN75000S10121207/09/2004

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةعين الشقثا.عثمان بن عفان 1043953116/09/1996 78 OUKERRO ZHOR75111S031515O/A16/09/1996

الفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراءعين الشقثا عبد الخالق الطريس 242827116/09/1985 44 AIT HAMMOU HASSANE75000S10181812/10/2004

المحمديةثا. ابن خلدونسيدي البرنوصيثا. العقاد 716802116/09/1994 86 DRIF MALIKA77040S041010A16/09/1994

الدار البيضاء أنفاثا.شوقيسيدي البرنوصيثا. العقاد 1125327216/09/1998 68 EL IMRANI IMAN77040S04101016/09/1999

م.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيلسيدي البرنوصيثا. محمد السادس - اناسي 395860316/09/1991 62 ABIDOU HASSAN76121S08101011/09/2000

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيسيدي البرنوصيثا. المنصور الدهبي 1261940411/09/2002 54 MERROUN YOUSSEF76121S10101011/09/2002

عين السبع الحي المحمثا. ابن العوامسيدي البرنوصيثا.محمد السادس 1261998221/09/2002 48 NAKKA MOUNIR77040S01101012/09/2005

تارودانتثا.العرفانسيدي البرنوصيثا. إبن المعتز 260153216/09/1985 42 HANINE MOHAMED76015S05101007/09/2005

تاوناتثا.عبد الكريم الخطابيسيدي البرنوصياع.عبد الواحد العلوي 1447181505/09/2007 24 EL IMRANI ABDELKARIM77040S02101005/09/2007
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سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورسيدي البرنوصيثا. إبن المعتز 738022108/04/1993 58 FIKRI MALIKA76015S05111105/09/2003

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر السيدي البرنوصيثا. المنصور الدهبي 1444632120/02/2008 24 EL BACHIRI SAMIRA76121S101111O20/02/2008

عين الشقثا. ابن زيدونسيدي البرنوصيثا. ابن شهيد 1444639122/02/2008 24 NIAMI AMAL76015S08111122/02/2008

مراكشثا.الزرقطونيسيدي البرنوصياع. احمد بن محمد الراشدي 1447414105/09/2007 24 CHEKKAR KAMAL77040S171111Z05/09/2007

ســـلثا. العباس مفتاحسيدي البرنوصيثا . ابن الهيثم 1542366106/04/2009 20 SAADIA MIGHISS77008S021111O06/04/2009

الـــرباطثا. المنصور الذهبيسيدي البرنوصيثا . حسان بن ثابت 1542374206/04/2009 20 KARIMA ELMANNANI76008S241111O06/04/2009

ســـلثا. محمد جمال الدرةسيدي البرنوصيثا.عثمان بن عفان 1444661222/09/2008 23 NAIT HAMOU NAIMA76015S10121222/09/2008

عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيسيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنين 1279951107/09/2004 47 BADA ADIBA77040S09131307/09/2004

ســـلثا. الحسين السلويسيدي البرنوصياع. الفقيه القري 1284708107/09/2005 36 ELASSAOUI ABDERRAZZAK77008S01131307/09/2005

الدار البيضاء أنفاثا.إبن تومرتسيدي البرنوصياع. عبد ا ابراهيم 1409146106/09/2006 30 MOUFRAJI HAMID77040S15131306/09/2006

الدار البيضاء أنفاثا.إبن تومرتسيدي البرنوصيثا. العقاد 892704106/10/1989 109 GHAZZAF AZIZA77040S041818O/A06/10/1989

عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيسيدي البرنوصيثا. إبن المعتز 1276703116/09/2003 36 ABBIH IMANE76015S05181807/09/2005

عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيسيدي البرنوصيثا. ابن شهيد 177614116/09/1983 102 OUAHBI ABDELKRIM76015S081919A16/09/1990

عين السبع الحي المحمثا.المام مالكسيدي البرنوصيثا. العقاد 897109118/10/1990 86 FARIJI FATIMA77040S041919A28/09/1994

الفداء درب السلطانثا. محمد الخامسسيدي البرنوصيثا. ابن شهيد 372875215/10/1990 78 MOUNIR IDRISSI KHALIL76015S081919A16/09/1996

الحي الحسنيثا. السلمسيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنين 78675104/10/1994 58 EL OUFIR HAFID77040S09191911/09/2001

عين الشقثا. عبد ا العياشيسيدي البرنوصيثا. العقاد 716789116/09/1992 78 OUAKRIM FATIMA77040S042323A16/09/1996
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الفداء درب السلطانثا. محمد السادسسيدي البرنوصيثا. العقاد 243521127/09/1987 70 ABIDALLAH SAID77040S04232316/09/1998

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداويسيدي البرنوصياع. سكني 1542422106/04/2009 20 FATIMA SALMI76015S142323O06/04/2009

خنيفرةثا. اجديرسيدي البرنوصيثا.محمد السادس 1171612112/09/2001 19 TADILI NADIA77040S012323O03/09/2008

عين الشقثا. عبد ا العياشيسيدي البرنوصيثا. محمد السادس - اناسي 1282577407/09/2005 18 ABIKA AMINA76121S08232305/09/2008

ســـلثا. عبد الرحيم بوعبيدسيدي البرنوصيثا . حسان بن ثابت 143257516/09/1984 62 EL AMECH CHAMA76008S24242416/09/2000

الحوزثا. زينب النفزاويةسيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنين 1444666221/02/2008 25 OUBELLA LATIFA77040S092424O21/02/2008

سيدي البرنوصياع.عبد الواحد العلويسيدي البرنوصيثا. المنصور الدهبي 1276107223/09/2002 40 MOUTAWAKKIL AZIZ76121S10252501/09/2007

المحمديةثا. عين  حرودةسيدي البرنوصيثا.ابن المنظور 745119216/09/1993 39 BELAFDAL FOUZIA76015S027272O05/09/2005

الفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياويبن مسيكثا.الحسن الثاني 881364113/11/1986 62 MOUGHRAOUI NAJIA79020S01111116/10/2000

الحي الحسنيثا. عمر الخيامبن مسيكثا.وادي الذهب 1178062106/09/2000 46 KOUTARI HANANE79020S06111124/06/2009

ســـلثا. محمد جمال الدرةبن مسيكثا. أبي شعيب  الدكالي 1444646618/02/2008 29 MEKKAOUI KHADIJA79020S16111118/02/2008

الـــرباطثا. أبي بكر الصديقبن مسيكثا.وادي الذهب 1444638218/02/2008 24 SOUNA HASNA79020S06111118/02/2008

عين الشقثا.عثمان بن عفانبن مسيكثا.الكندي 374017117/09/1990 78 HMIDAT ABDERRAHMANE79020S141313A16/09/1996

الخميساتثا. ادريس بنزكريبن مسيكثا.وادي الذهب 1439106103/01/2007 18 EL RHADIOUINI KHADIJA79020S06131303/11/2008

عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيبن مسيكثا.الحسن الثاني 885556116/09/1987 102 MEREZAK OUFAE79020S011818A16/09/1990

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةبن مسيكثا.الحسن الثاني 613140116/09/1976 48 BENALLOU  MOHAMMED79020S01181805/09/2003

الحي الحسنيالثانوية التأهيلية ابن خلدونبن مسيكثا. فاطمة الفهرية 1151596116/09/1999 44 HAJBANE  HAKIMA79007S271818O07/09/2004
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الحي الحسنيالثانوية التأهيلية ابن خلدونبن مسيكثا.الحسن الثاني 963358116/09/1981 114 BERJI NAIMA79020S011919A05/10/1987

المحمديةثا. عين  حرودةبن مسيكثا. أبي شعيب  الدكالي 1444676418/02/2008 24 RAJAE ABOUELWAFA79020S16232318/02/2008

عين السبع الحي المحمثا.الرياضيينبن مسيكثانوية بن مسيك 772565128/10/1991 54 SOKRAT HAFID79020S15242403/09/2002

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيبن مسيكثا.وادي الذهب 375775325/09/1990 46 BRAHIMI  ABDESSELEM79020S06242407/09/2004

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورالمحمديةثا.الجولن 866174103/01/1983 82 AZAROUAL AMINA83050S031212A16/09/1995

ســـلثا. ابن الخطيبالمحمديةثا. عين  حرودة 1285197122/09/2005 36 NEFAA KAMAL76105S01131322/09/2005

سيدي البرنوصيثا. ابن الروميالمحمديةثا. عين  حرودة 348370110/10/1989 86 RARHIB MOHAMED76105S011818A16/09/1994

المحمديةثا.العالية بناتالمحمديةثا. عين  حرودة 898979116/09/1991 48 SAMOUM KARIMA76105S01181819/09/2003

ســـل ثا. محمد الصبيحيالمحمديةثا. عين  حرودة 1151322316/09/1999 71 ROCAFI SAMIRA76105S01191916/09/1999

المحمديةثا. ابن خلدونالمحمديةثا. عين  حرودة 1171996110/12/2001 54 AZIZA ELMERZOUGUI76105S01191904/09/2002

الفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياويالمحمديةثا. عين  حرودة 745027316/09/1993 86 JDAIRI FOUAD76105S012222A16/09/1994

ســـلثا. احمد الحنصاليالمحمديةثا. عين  حرودة 1280737125/03/2004 18 ACHOGRAOUI AHMED76105S012222Z06/09/2008

المحمديةثا. ابن خلدونالمحمديةثا. عين  حرودة 176587116/09/1985 122 LATIFI RACHID76105S012323A16/09/1985

المحمديةثا.العالية بناتالمحمديةثا. عين  حرودة 1043784116/09/1996 78 ZAHIRI ABDELHAK76105S012323A16/09/1996

المحمديةالثانوية التقنيةالمحمديةثا. عين  حرودة 267849118/09/1985 122 EL OTMANI ABDELMALEK76105S012424A18/09/1985

المحمديةإع.عبد الرحمان شنافالمحمديةثا. عين  حرودة 298444116/09/1986 118 AHMAR JILALI76105S012424A16/09/1986

ســـلثا.النهضةالمحمديةثا.إبن ياسين 398401119/11/1991 98 EL FAKIR HASSAN83050S042424Z/A19/11/1991
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بنسليمانثا. الشريف الدريسيالمحمديةثا. بن يخلف 959996116/09/1983 71 CHILEG ELAYDIYA09305S03242415/09/1999

خريبكةثا. الموحدينالمحمديةالثانوية التقنية 1125199116/09/1998 70 LIASSI RACHID83050S01242416/09/1998

الصخيرات تمارةثا العربي الدغميالمحمديةثا. عين  حرودة 892861516/09/1989 31 AZOUGARH NAIMA76105S012424O06/09/2006

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيدالمحمديةثا. ابي بكر الصديق 1178018106/09/2000 30 ASFERS YOUSSEF76122S02242406/09/2006

الصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخلمديونةثا. حسان بن ثابت 1439121103/01/2007 32 LKHALIDI ABDERRAHMANE76003S011010Z03/01/2007

عين الشقثا عبد الخالق الطريسمديونةثا.ابن بطوطة 55657116/09/1994 58 SAIL NAJOUA79117S02111105/09/2008

الـــرباطثا.ابن رشدمديونةاع.المام الشاطبي 1444648118/02/2008 24 ERRMILI RADOUANE79117S01111118/02/2008

ســـلثا. الباتول الصبيحيمديونةثا. حسان بن ثابت 1439122403/01/2007 35 GOUBI RABIA76003S01131303/01/2007

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةمديونةم. الحليبية 1178427114/09/2000 60 MAHID HAMDI79117P0721824/09/2001

بن مسيكثا.الحسن الثانيمديونةاع.سيدي حجاج 1280668107/09/2004 29 MJAIT SANAA76006S01181801/09/2007

مديونةثا. ابن خلدونمديونةثا.ابن بطوطة 1172679104/09/2002 24 ZINE NADIA79117S02191905/09/2007

مديونةثا. ابن خلدونمديونةثا. حسان بن ثابت 1278781307/09/2004 24 ELHASSAN MERZAK76003S01191905/09/2007

مديونةثا. زينب النفزاويةمديونةثا.مولي يوسف 1270597112/05/2003 18 MOHAMMADI LAILA76121S03242403/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدالحي الحسنيثا. القاضي عياض 1285176105/09/2005 18 MIHFAD KHADIJA75115S04101007/09/2008

وجدة انجــادثا. وادي الذهبالحي الحسنيثا.ابن رشد 297201112/11/1986 82 AISSAOUI EL ARABI75115S03111101/09/2001

الـــرباطثا.عبد الكريم الخطابىالحي الحسنيثا. ابن الهيثم 1043797316/09/1996 42 TLAIDI BILAL75010S01111116/09/2004

وجدة انجــادثا.الشريف الدريسيالحي الحسنيثا. ابن الهيثم 362914116/09/1989 86 BETARI BOUJAMA75010S011313A16/09/1994
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م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدالحي الحسنيثا. عمرو بن العاص 395929116/09/1991 42 ZORKANE NOUREDDINE75010S16131307/09/2005

الـــرباطثا. المنصور الذهبيالحي الحسنيثا. ابن الياسمين 1444621218/02/2008 26 ILHAM OUMAYMOUN75010S081313O18/02/2008

الفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراءالحي الحسنيثا. ابن الهيثم 889598116/09/1988 62 ELASRY RABIA75010S01181816/09/2000

عين السبع الحي المحمثا البحثريالحي الحسنيثا. ابن الياسمين 1268601204/09/2002 54 MRIZIG SANAA75010S08181804/09/2002

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدالحي الحسنيثا. ابن الهيثم 899046116/09/1991 96 TAOUSS FATIMA75010S012323A23/09/1992

فاسإع. قاسم أمينالحي الحسنيثا. عمرو بن العاص 132187816/09/1981 34 YAZOURH OMAR75010S16262601/10/2007

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيالنواصرم. الرحمة 1236085106/09/2001 58 EL BOUHALI YOUSSEF75115P1521006/09/2001

النواصرثا. فهدة بنت العاصالنواصراع. مولي ادريس الول 1176817106/09/2000 30 JEMJAMA   ABDELKBIR75002S03111106/09/2008

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةالنواصرثا. حسان بن ثابت 1439725403/01/2007 30 EL HILALI MOHAMED75115S05111103/01/2007

وجدة انجــادثا.الشريف الدريسيالنواصرثا. اولد صالح 1284984107/09/2005 23 MOUNERA  EL MARZOUKI75008S02121205/09/2008

الخميساتثا. مولي ادريسالنواصرثا. توفيق الحكيم 1309930107/10/2003 48 OURAZOUK ABDERRAHMAN75100S04131307/10/2003

عين السبع الحي المحمثا. ابن العوامالنواصرإع. الشهيد احمد بن محمد الر 1446930205/09/2007 29 EL KHADIRI  KHADIJA75008S01131305/09/2007

القنيطرةثا. علل التازيالنواصرثا. علل بن عبد ا 1444618414/02/2008 24 AMAL  ABDERRAHMAN75100S03131314/02/2008

بن مسيكثا. ابن رشدالنواصرثا. ابي حيان التوحيدي 1285019107/09/2005 18 FATHLLAH  ABDELMAJID75002S04131303/09/2008

المحمديةثا. عمر المختارالنواصرثا. ابي حيان التوحيدي 1276144504/09/2002 18 KHOUFAIFY  YOUNES75002S041515P 17/10/2008

الحي الحسنيثا. عمر الخيامالنواصرثا. حسان بن ثابت 1264801104/09/2002 54 BOUGATAYA NAJIB75115S05181804/09/2002

عين الشقثا. ابن العربيالنواصرم. الكواسم 1265565104/09/2002 54 EL ALAMI FERRICHA ABDESLAM75111P1921804/09/2002
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الحي الحسنيثا. ابن الهيثمالنواصرم. اولد الشيخ 1269775404/09/2002 54 TIFAK SANAA75111P1121804/09/2002

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيالنواصرثا. توفيق الحكيم 874943129/10/1985 24 ARAHMANI  AZIZA75100S04181826/10/2007

سيدي البرنوصيثا. ابن الروميالنواصرثا. ابي حيان التوحيدي 748447116/09/1993 24 TOURI  ABDELMJID75002S04191905/09/2007

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيالنواصرثا. حسان بن ثابت 1270594212/05/2003 36 FAROUSSI  SAMIRA75115S05242412/09/2005

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيالنواصرثا. الطيب الخمال 1153359716/09/1999 18 TALJAOUI  MOHAMED75115S08242416/09/2008

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الالنواصرثا. الطيب الخمال 1444607106/02/2008 24 JNAH  FATIHA75115S082525O14/02/2008

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيم.رشــــيد س. عثمــانثا.عبد ا المديوني 1444670106/02/2008 25 OUJAT FATIMA79001S331010O20/02/2008

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدم.رشــــيد س. عثمــانم. رابعة العدوية 172702130/09/1982 102 AMANI AHMED79058P0521122/09/1998

ســـل ثا. محمد الصبيحيم.رشــــيد س. عثمــانثا. عبدالرحمان بلقرشي 1444626207/02/2008 25 IBN AJIBA HASNAA79030S061111O21/02/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونم.رشــــيد س. عثمــانثا.عبد ا المديوني 1444643407/02/2008 24 BAANOUN AICHA79001S331111O07/02/2008

الـــرباطثا.دارالسلمم.رشــــيد س. عثمــانثا. عبدالرحمان بلقرشي 1278650207/09/2004 42 SIDI AHMED ELKHATABI79030S06121207/09/2004

ســـلثا. العباس مفتاحم.رشــــيد س. عثمــاناع عبد ا بن ياسين 1444609126/02/2008 24 LHASNAOUI ABDERRAHIM79030S15131326/02/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيم.رشــــيد س. عثمــاناع. ثريا السقاط 1444610218/02/2008 24 TAQUY MOURAD79003S33131318/02/2008

عين السبع الحي المحمثا البحثريم.رشــــيد س. عثمــانم. عبد الجليل بنحيدة 1268041104/09/2002 54 LHOUSSAINI KHALID79121P0921804/09/2002

سيدي البرنوصيثا . حسان بن ثابتم.رشــــيد س. عثمــانثا. عبد المالك السعدي 1051753116/09/1997 37 LAFRIDI AHMED79030S131919Z07/09/2005

الصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخلم.رشــــيد س. عثمــانثا. عبد المالك السعدي 202699316/09/1986 54 BELKACEM MOHAMED79030S13222204/09/2002

عين الشقثا. ابن العربيم.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيل 968650116/09/1986 118 HAJOUJI IDRISSI KHADIJA79030S012323A16/09/1986
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ســـلثا. احمد الحنصاليم.رشــــيد س. عثمــانثا. المختار السوسي 1172204702/01/2002 38 BOUHOUCHE RADOUANE79030S04232306/09/2006

المحمديةثا. جابر بن حيانم.رشــــيد س. عثمــانثا. جعفر الفاسي الفهري 682684120/09/1983 106 HADE ABDELHAK79030S032424Z/A16/09/1992

عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيم.رشــــيد س. عثمــانثا. عبدالرحمان بلقرشي 202156116/09/1988 36 NOURELISLAM ALLAL79030S06242405/09/2005

القنيطرةثا. التميزم.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيل 859511116/09/1984 95 GANDAR NABILA79030S012626A16/09/1993
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03

ســـلثا. غانديالقنيطرةثا. علل التازي 78854102/11/1994 86 SALEK  LARBI35913S021010A02/11/1994

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1043438116/09/1996 62 EL HADAD MOHAMED LARBI35900S01101011/09/2000

فاسثا. عبد الكريم الداوديالقنيطرة اع. عبد ا كنون 1045204516/09/1996 56 ARABI MUSTAPHA35001S071010Z17/03/2008

القنيطرةثا. علل التازيالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 899380329/10/1991 30 EL MOUSTAGHFIR  RAHMA35900S01101006/09/2006

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةالقنيطرةثا.ابن الثير 895686116/09/1989 78 BENKACEM  LAILA35022S021111A16/09/1996

القنيطرةثا.ابن عبادالقنيطرةثا. علل التازي 1050081116/09/1996 30 ASSAFRI  LAHCEN35913S02111104/09/2007

القنيطرةثا. علل التازيالقنيطرةاع. المعري 1444797407/02/2008 24 ELBETTIOUI  HAMID35033S01111107/02/2008

زاكورةثا.ابن المهدي الجراريالقنيطرةثا. علل التازي 1503577105/09/2008 18 ANSAR ABDELKRIM35913S02111105/09/2008

القنيطرةثا. طه حسينالقنيطرةثا. علل التازي 64444116/09/1995 32 HASSINA HICHAM35913S02121220/10/2006

الصخيرات تمارةثا.ابن رشـدالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1504066105/09/2008 19 KASBI  HANANE35900S011212O05/09/2008

ســـلثا. ابن الخطيبالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1409858207/09/2004 18 ECHRIFI SAMIR35900S01121203/09/2008

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الالقنيطرةثا.ابن الثير 1503957105/09/2008 18 GHANAM  SANAE35022S021212O05/09/2008

الـــرباطثا. المنصور الذهبيالقنيطرةثا. إدريس الول 874913416/09/1985 102 OUAHHABI KHADIJA35000S201313A01/09/1990

القنيطرةثا. التميزالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 298503116/09/1986 36 MOUJAHID SAID35900S01131307/09/2005

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1261548102/09/2002 18 EL HASSANI AZIZ35900S011313Z05/09/2008

ســـلثا. ولدةالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1171629910/09/2001 41 ASSOULI ASMAA35900S01191904/09/2005

سيدي سليمانثا. علل الفاسيالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 1408678306/09/2006 30 EL ASSRI ADIL35900S01191906/09/2006
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القنيطرةثا. النوار التاهيليةالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 244699216/09/1988 110 EJJAAD FATIMA35900S012222A16/09/1988

القنيطرةثا. علل التازيالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 202415316/09/1986 60 KHADIRI  DRISS35900S01222216/09/2005

الخميساتثا. الطلسالقنيطرةثا.ابن الثير 1444310105/09/2007 24 EL BACHIRI ABDELHADI35022S02242405/09/2007

الفداء درب السلطانثا.طه حسينالقنيطرةإع. مصطفى المعاني 1444828307/02/2008 24 BOUNOUARA  LAHCEN35913S01242407/02/2008

فاسالثانويةالتقنيةالقنيطرةثا.محمد الخامس 1279327107/09/2004 42 ABDELMAJID EL ALAMI35000S02252507/09/2004

القنيطرةثا. التميزسيدي سليمانثا. إبن زيدون 340465119/11/1985 114 HABIBI  ABDELHAQ35213S011010A16/09/1988

القنيطرةثا. النوار التاهيليةسيدي سليمانثا. إبن زيدون 342620216/09/1988 56 HASKOURI KHALID35213S011010Z04/09/2002

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداويسيدي سليماناع. الوفاق 1444837107/02/2008 24 MALIKA HAIDAR35014S01101007/02/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةسيدي سليمانثا. القصيبة 1120369116/09/1998 38 HICHAM MOUSSAOUI35017S02111112/09/2008

القنيطرةثا. عبد الرحمان الناصرسيدي سليمانثا.زينب النفزوية 115251116/09/1999 35 MINA BOUZIANE35003S08111106/09/2006

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليسيدي سليمانثا. المير مولى عبد ا 1118533316/09/1998 30 EL HAITOUT AHMED35030S01111106/09/2006

ســـلثا. محمد جمال الدرةسيدي سليمانثا. إبن زيدون 1439089308/01/2007 29 LAMHARCHI FATNA35213S011111O07/10/2008

القنيطرةثا.محمد الخامسسيدي سليمانثا. إبن زيدون 1279668107/09/2004 19 MOHAMED TRIBEK - LYEDRI35213S011111Z05/09/2008

ســـلثا. الباتول الصبيحيسيدي سليمانثا. علل الفاسي 1278347107/09/2004 42 TOUIL AICHA35030S02121207/09/2004

القنيطرةثا.المسيرة الخضراءسيدي سليمانثا. إبن زيدون 1046610116/09/1996 25 MOHMED AMHROR35213S011212Z05/09/2007

ســـلثا. غانديسيدي سليمانثا. القصيبة 1503982105/09/2008 21 FATIMA HAIDA35017S021212O11/09/2008

القنيطرةثا.المسيرة الخضراءسيدي سليمانثا. المير مولى عبد ا 209527116/09/1984 94 TOUBALI  BOUJEMAA35030S011313A14/10/1992
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القنيطرةثا. طه حسينسيدي سليمانثا. إبن زيدون 1043531116/09/1996 37 ABDELMOUNYIM HMIMOU35213S011313Z05/09/2007

القنيطرةثا.ابن الهيثمسيدي سليمانثا. علل الفاسي 233284101/04/1985 36 BENZIDIA ABDELJABBAR35030S02131305/09/2005

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيسيدي سليمانثا. علل الفاسي 987166116/09/1994 36 BENAYAD SAID35030S02131307/09/2005

الـــرباطثا. المنصور الذهبيسيدي سليمانثا. القصيبة 1439085108/01/2007 22 KHADIJA QAMCH35017S021313O12/09/2008

ســـلثا. الحسين السلويسيدي سليمانثا.زينب النفزوية 968938216/09/1982 64 MOUSAYER  HASNAE35003S08181805/09/2004

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولسيدي سليمانثا. إبن زيدون 3742161117/09/1990 48 DAOUDI ALI35213S01181814/10/2005

مكناسثا. مالكة الفاسيسيدي سليمانثا. إبن زيدون 367940116/02/1990 106 DAMRI  ABDELJALIL35213S011919A16/02/1990

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةسيدي سليماناع. الوفاق 1123784116/09/1998 48 BOURAS KHALID35014S01222205/09/2003

سيدي سليمانثا. المير مولى عبد اسيدي سليماناع. الوفاق 1050779116/09/1997 34 EL BOUR AZIZ35014S01222205/09/2007

سيدي قاسمثا. بلقصيريسيدي قاسماع.الكندي 1232875306/09/2001 58 BOUANAYA MOHAMMED60019S01101006/09/2001

سيدي سليمانثا. قاسم امينسيدي قاسمثا.20 غشت 719501116/09/1995 52 ZINI DRISS60305S02101006/09/2005

بنى مللثا. إغرم لعلمسيدي قاسمثا. المتنبي 1446315305/09/2008 18 ASMA SADIQ60008S031010O05/09/2008

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 390227116/09/1991 70 EL AMRANI EL KHALDI RACHID60113S02111116/09/1998

الـــرباطثا.ابن رشدسيدي قاسماع. الخوارزمى 1503818305/09/2008 19 ZAINAB EL FITI60010S041111O05/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا. جعفر الفاسي الفهريسيدي قاسمثا. المتنبي 1504344105/09/2008 18 TARIK ZOUID60008S03111105/09/2008

القنيطرةثا. ابي حيان التوحيديسيدي قاسمثا. المتنبي 58159116/09/1994 52 BENALI H MIDA60008S03121205/09/2008

مراكشثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1277812107/09/2004 47 EL BOUAZZAOUI AICHA60113S02121207/09/2004
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القنيطرةثا. ابي حيان التوحيديسيدي قاسمم م الميرةللمريم 11140181016/09/1997 42 KADAOUI ABBASSI SALAH EDDINE60105P0121206/09/2004

صفروثا. ابي سليم العياشيسيدي قاسمثا. الفارابي 1151822116/09/1999 71 IZI FARIDA60111S011313X 16/09/1999

مكناسثا.  السلمسيدي قاسمثا.زكوطة 347235116/09/1988 66 BENHADDI ABDENBI60026S03131316/09/2004

مكناسثا. محمد الخامسسيدي قاسمثا. محمد الخامس 1125069416/09/1998 66 KHARCHOUFA MOHAMED60010S03131316/09/1999

سيدي قاسمثا.زكوطةسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 57151116/09/1994 58 HIADI JAMAL60113S02131316/09/2001

العرائشثا. التقنيةسيدي قاسمثا. الفارابي 1118459116/09/1998 58 EL GHBALI ABDELLATIF60111S01131310/09/2001

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونسيدي قاسمثا. المتنبي 1125002316/09/1998 30 AGRICH AHMAD60008S03131303/09/2008

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا.الوحدة 1270506220/03/2003 30 EL ADLI ABDELLATIF60115S02131326/09/2006

مديونةثا. الوحدةسيدي قاسمثا.20 غشت 7887531516/09/1992 27 AFIF ABDELHAK60305S021515ZX 06/09/2007

القنيطرةثا. النوار التاهيليةسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1051830216/09/1997 62 MOUNIR MARIA60113S02181811/09/2000

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا. المير مولي رشيد 716601316/09/1992 54 LAMBARKI DRISS60300S01181803/09/2008

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا. الفارابي 1279931107/09/2004 24 KHAIRANE YOUNES60111S01181805/09/2007

العرائشثا. عبد العالي بن شقرونسيدي قاسمثا. المتنبي 1282611130/09/2005 18 HANANE ZIAT60008S031818O05/09/2008

اسفيثا. الفلحيةسيدي قاسمثا.الوحدة 1284608307/09/2005 18 LAMYA BENSAID60115S021818O05/09/2008

ســـلثا. عبد السلم عامرسيدي قاسمثا.20 غشت 988250316/09/1993 76 OURAHHAL LARBI60305S02191916/09/1997

مكناسثا. عين كرمةسيدي قاسماع. الخوارزمى 1043433516/09/1996 73 EL AJRAOUI TOUFIK60010S041919Z16/09/1998

وزانثا. ابن زهرسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1051277116/09/1997 60 BATMI SAMIRA60113S021919O01/09/2001
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سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا.زكوطة 1118497116/09/1998 54 EL MALAKI MOHAMED60026S03191902/09/2002

القنيطرةثا. علل التازيسيدي قاسماع. الداخلة 1125245616/09/1998 54 BENTALEB OUSSAMA60707S01191906/09/2002

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي قاسمثا. جرف الملحة 1171646210/09/2001 38 EL KHANDOUKI ABDERRAHIM60113S04191905/09/2008

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةسيدي قاسمثا. الفارابي 772975416/09/1992 82 LAADIM DRISS60111S012222A16/09/1995

سيدي قاسمثا. فلسطينسيدي قاسمإع.المام البخاري 1124099116/09/1998 66 MAAGOUL ABDESSAMAD60105S01222216/09/1999

سيدي قاسمثا. بلقصيريسيدي قاسماع. دار العسلوجي 1176948106/09/2000 38 RETBI ABDERRAHMAN60023S01222204/09/2008

سيدي قاسمثا. بلقصيريسيدي قاسمثا. المتنبي 1284908307/09/2005 18 MOHAMED DEROUICH60008S03222205/09/2008

صفروثانوية مولي إدريس الكبرسيدي قاسمثا.الوحدة 1051571716/09/1997 72 ENNADIFI SAID60115S022323Z16/09/1998

القنيطرةثا. النوار التاهيليةسيدي قاسمثا.20 غشت 92653301/05/1997 60 HADDA FATIMA60305S022323O19/09/2003

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميسيدي قاسمثا.20 غشت 1118647116/09/1998 70 EL GAABOURI ASSIYA60305S02242416/09/1998

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 56803616/09/1994 54 GHAFKI BOUSSELHAM60113S02242405/09/2002

القنيطرةثا.ابن الثيرسيدي قاسمثا. المتنبي 61447216/09/1994 36 TAOUFIK JEBARI60008S03242407/09/2005

عين السبع الحي المحمثا.الفارابيسيدي قاسماع.الكندي 1444831306/02/2008 24 ASMAA ABIDATE60019S01242406/02/2008

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيسيدي قاسمثا. المير مولي رشيد 1503660805/09/2008 23 HANANE BENSAIDI60300S012424P 05/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا. الرائد ادريس  الحارتيسيدي قاسمثا.زكوطة 1444832606/02/2008 18 RABIA HASSINE60026S03242405/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةسيدي قاسماع. الخوارزمى 12787941007/09/2004 42 EL HARCHAOUI NOUR-EDDINE60010S04252507/09/2004

سيدي سليمانثا. إبن زيدونسيدي قاسمم.م التعاونية الفاضلية 1235842206/09/2001 58 ECHCHARFI FARID60105P06727206/09/2001
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مكناسثا. عين كرمةمكناسثا.الخوارزمي 1173582109/09/2000 24 CHAKIR FOUZIA47500S011818P 19/09/2007

مكناسثا. المنفلوطيمكناسثا.الخوارزمي 1446513106/09/2007 25 BOUKRAA ASMAE47500S011919O06/09/2007

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيمكناسثا. مولي يوسف التأهيلية 864842716/09/1984 126 BENNANI LEILA47000S092323O/A16/09/1984

م.رشــــيد س. عثمــانثا. جعفر الفاسي الفهريمكناسإع. المغاصيين 1542817106/04/2009 23 SAKHIR RACHIDA47521S01242406/04/2009

م.رشــــيد س. عثمــانثا. جعفر الفاسي الفهريمكناسثا.الخوارزمي 1542836106/04/2009 23 CHADIL RACHIDA47500S01242406/04/2009

الحي الحسنيالثانوية التأهيلية ابن خلدونمكناسثا.الخوارزمي 1542837106/04/2009 18 BENSHABA NEZHA47500S012424O06/04/2009

الحوزثا.ابطيحالحاجبثا.إبن سيـناء 707658116/09/1995 82 SANADE MALIKA52315S021010A16/09/1995

فاسإع. الدارسةالحاجبثا. 11 يناير 279645229/10/1985 76 FEDOUL MOSTAFA52311S01101014/11/2001

فاسثا. إبن سـودةالحاجبثا. 11 يناير 963380122/11/1979 94 MILOUDI AMINA52311S011212AX 16/09/1992

الحاجبثا. 11 ينايرالحاجبثا. 16 نونبر 342197116/09/1988 42 BOULAAJAMA EL KHYAT52009S02121205/09/2007

مكناسثا. محمد اجاناالحاجبثا. ابن الخطيب 305630116/09/1987 70 AZEDDIOUI SALAH DINE52300S01131303/01/1999

مكناسإع.  بن حمدون الكرتيليالحاجبثا. ابن الخطيب 373893116/09/1989 66 SOULLAMI ABDELLAZIZ52300S01131316/09/1999

مكناسثا. المنفلوطيالحاجبثا. ابن الخطيب 706556116/09/1992 62 EL ANNAOUI MUSTAPHA52300S01131305/09/2008

فاسثا. ابن الهيثمالحاجبثا.إبن سيـناء 1051369416/09/1997 44 DAOUDI MOUHCINE52315S021313Z07/09/2004

مكناسثا. محمد الخامسالحاجبثا. الثلوج 1410398206/09/2006 26 HARBALLA SOUAD52300S041313P 05/09/2007

مكناسثا. بدرالحاجبثا. الثلوج 1276838105/09/2003 33 EL ALAOUI GHIZLAN52300S041919O06/09/2006

مكناسثا. عين كرمةالحاجبثا. 16 نونبر 347347416/09/1988 46 BOULMANE BENSALEM52009S022222P 07/09/2004
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عين السبع الحي المحمثا. الباروديالحاجبثا.إبن سيـناء 1053153116/09/1996 78 BOUGIDA MALIKA52315S022424A16/09/1996

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيالحاجبثا. ابن الخطيب 789823216/09/1992 34 AMELLAL DRISS52300S01242405/09/2007

الخميساتثا.عبد الكريم الخطابيالحاجبثا. ابن الخطيب 1275859204/09/2002 54 NASSILA YOUNES52300S01727204/09/2002

شفشاونثا. التقنية الخوارزميميدلتثا .طارق بن  زياد 1051304416/09/1997 74 BAKKALI BACHIR21807S01101016/09/1997

فاسثا. ام البنـــينميدلتثا. موسى بن نصير 1438681108/01/2007 31 BEN-EL-MADANI LEILA39517S011010O08/01/2007

ميدلتثا. الحسن الثانيميدلتثا. المام علي 1438684113/09/2006 30 ABIDI SAADIA21805S01101008/01/2007

وزانثا. 3 مارسميدلتإع. املشيل 14465761005/09/2007 24 EL OUALKADI TARIK21038S01101005/09/2007

إيفرنثا.ميشليفن التأهيليةميدلتثا. المير مولي رشيد 1279878423/09/2004 42 MADANI KHALID39500S02121223/09/2004

وزانثا. مولي عبد ا الشريفميدلتثا .طارق بن  زياد 1446802105/09/2008 23 EL GHAIDANI NAOUAL21807S01121205/09/2008

مكناسثا. طارق بن زيادميدلتثا.مولي علي الشريف 1503588130/06/2008 18 ATHMANI NADIA21800S011212O05/09/2008

ميدلتثا. المير مولي رشيدميدلتثا. زايدة 1542794106/04/2009 19 BOUKRICH FATIMA39033S011313O06/04/2009

النواصرثا. فهدة بنت العاصميدلتثا .طارق بن  زياد 1444407104/01/2008 25 LFAKIR LAILA21807S011818O04/01/2008

بنى مللثا. إغرم لعلمميدلتثا. عبد المومن 1277434407/09/2004 24 BEN SAID HASSANE39523S01181805/09/2007

إيفرنثا. محمد الخامسميدلتثا. البحيرة 1285221607/09/2005 36 RAQAQ KHADIJA39521S01191917/09/2005

الرحامنةثا.الرحامنة  بن جريرميدلتثا .طارق بن  زياد 1443696105/09/2007 29 OUHADI RAJAE21807S01191905/09/2007

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةميدلتثا.مولي علي الشريف 341851616/09/1988 110 HANAFI CHERIF21800S012222A16/09/1988

الحاجبثا. 11 ينايرميدلتثا. البحيرة 1278944707/09/2004 35 MARZOUKI NADIA39521S012222O26/10/2006
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طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزميدلتثا. عبد المومن 1504131405/09/2008 18 LHAMRI KAOUTAR39523S01222205/09/2008

ميدلتثا.مولي علي الشريفميدلتثا. المير مولي رشيد 789505116/09/1992 38 ZAOUIN MY MUSTAPHA39500S02232316/09/2006

برشيدثا.ابن رشدميدلتثا. البحيرة 1410310106/09/2006 30 EL OUAZZANI CHAHDI FATIMA-ZAHR39521S012323O06/09/2006

المحمديةثا.إبن ياسينميدلتثا.مولي علي الشريف 374244217/09/1990 102 EL IDRISSI HASSANE21800S012424A17/09/1990

دريوشثا. محمد السادسميدلتثا. عبد المومن 1410262506/09/2006 30 EL KADDOURI ABDELKARIM39523S01242406/09/2006

سيدي البرنوصيثا . ابن الهيثمميدلتثا. عبد المومن 1447003105/09/2007 24 HAFID ABDESSAMAD39523S01242405/09/2007

الحي الحسنيثا. عمر الخيامميدلتثا. موسى بن نصير 1504318405/09/2008 18 YAHYA GHIZLANE39517S01242405/09/2008

الحاجبثا. 11 ينايرالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 14454521006/02/2008 26 LAHMIDANI    BOUCHRA21909S031010O06/02/2008

إيفرنثا. علل الفاسيالرشيديةثا. مولي رشيد 1277221407/09/2004 24 MIMI MUSTAPHA21200S01101001/09/2007

ازيللثا.المسيرة الخضراءالرشيديةاع.  معركة البطحاء 15049301005/09/2008 23 HAMDAOUI    FADOUA21018S01101005/09/2008

طنجة أصيـلةثا. وادي الذهبالرشيديةإع.ابو بكر الصديق 1504963105/09/2008 18 EL OUAHABI    OUAFAE21021S011010O05/09/2008

تاوناتثا. المام الشطيبيالرشيديةاع.الحنصالي 1445410506/02/2008 25 EL-YAGOUBI    ABDELHADI21010S011111Z06/02/2008

تينغيرثا.صلح الدينالرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن م 1445408106/02/2008 24 HADI    LAHCEN21213S01111106/02/2008

مكناسثا. المنفلوطيالرشيديةثا. سجلماسة 836992119/11/1993 66 OUNIRI SAID21300S01121230/03/2006

فاسثا. ميدان الفروسبةالرشيديةثا.ابن طاهر 1117837116/09/1997 42 ZEMMAHI FATIMA21300S021212O07/09/2004

مكناسثا. عين الجمعةالرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن م 1173774911/09/2000 30 EL HASSANI MOHAMED HALAL21213S01121206/09/2006

تطوانثا.الشريف الدريسيالرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني 1410113606/09/2006 30 BOUZYAN    AZIZ21909S01121206/09/2006
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ســـل ثا. محمد الصبيحيالرشيديةثا. مولي رشيد 1446785307/09/2007 22 EL BAKKOURI    ADIL21200S01121225/09/2008

كلميمثا. محمد السادس التأهيليةالرشيديةثا. محمد الخامس 1503734105/09/2008 18 CHENNANA    ASMAE21500S011212O05/09/2008

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 1504012405/09/2008 18 HARMOUCHE    AMAL21909S03121205/09/2008

الخميساتثا. موسى بن نصيرالرشيديةثا. الحسن الول 1504229205/09/2008 18 OUSSAID    YOUSSEF21305S01121205/09/2008

مكناسثا. عبد الرحمان بن زيدانالرشيديةم.م المسيرة الخضراء 1176129106/09/2000 60 EL BOUNI RACHID21515P0221304/09/2001

الرشيديةم.ثا. مولي رشيدالرشيديةثا. تاذيغوست 1443667205/09/2007 24 MRANI    CHERIF21810S02131305/09/2007

الناضورثا.عبد الكريم الخطابيالرشيديةثا. مولي رشيد 375688716/09/1990 58 HAMMADI HASSAN21200S01151516/09/2003

الجديدةاع . الساحلالرشيديةثا. مولي رشيد 1276168204/09/2002 49 SSAKKAT ADIL21200S011515Z04/09/2005

الخميساتثا.محمد السادسالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 15035871405/09/2008 18 ATFANE    TARIK21909S03151505/09/2008

الحاجبثا عمر بن عبدالعزيزالرشيديةثا. حماد او باحدو 1276739505/09/2003 51 AMIRI SAMIRA21811S041818O05/09/2003

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيالرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد( 1410134306/09/2006 33 CHEIKH    NAIMA21521S01181806/09/2007

مكناسثا.الخوارزميالرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني 1410546406/09/2006 31 MASDOURI    SOUAD21909S011818OX 06/09/2006

قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلالرشيديةثا. سجلماسة 77972108/11/1994 76 KARMOUN ABDERRAHIM21300S01191928/02/2000

ســـلثا. العباس مفتاحالرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني 1125247516/09/1998 70 MOUHCINE DRISS21909S01191916/09/1998

المحمديةإع.عبد الرحمان شنافالرشيديةثا. محمد الخامس 1279273707/09/2004 42 NADORI NEIROUZ21500S01191907/09/2004

ميدلتثا. الحسن الثانيالرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني 1276940105/09/2003 30 KAMOUS HASSAN21909S01191906/09/2006

الرشيديةثا. الميرة لل سلمىالرشيديةثا. محمد الخامس 12788271007/09/2004 24 EL AAZZAOUI ABDELLAH21500S01222201/09/2007
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خنيفرةثا. المنصور الذهبيالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 1445425306/02/2008 24 OUDAANI    JAOUAD21909S03222206/02/2008

جرسيفثا. الحسن الداخلالرشيديةثا. حماد او باحدو 1503889105/09/2008 18 EL MASKINE    ABDESLEM21811S04222205/09/2008

ســـلثا. عبد الرحيم بوعبيدالرشيديةثا.المير مولي عبد ا 717594616/09/1993 88 ELOUADRHIRI EL HASSANI MOHAMED21300S052323A16/09/1994

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولالرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد( 1438742408/01/2007 32 TISSIR    HAYAT21521S012323O08/01/2007

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيالرشيديةاع.الحنصالي 1438744308/01/2007 30 TAAZZOUZTE    MARIAM21010S01232308/01/2007

مديونةثا. الطلسالرشيديةثا. مولي رشيد 1409976106/09/2006 26 ATIFI    NAJWA21200S01232317/10/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 1443698305/09/2007 24 OUHTIT    RACHID21909S03232305/09/2007

الفحص انجرةاع. القصر الصغيرالرشيديةثا. مولي رشيد 1043618116/09/1996 78 LAGHDAS YOUSEF21200S012424A16/09/1996

الخميساتثا. وادي  الذهبالرشيديةثا. تاذيغوست 1438731908/01/2007 30 RIDA    MOHAMMED21810S02242408/01/2007

بن مسيكثا. ابن رشدالرشيديةثا. سجلماسة 1410142106/09/2006 28 CHLIYAH    RACHID21300S01242420/10/2007

مديونةثا. الطلسالرشيديةثا. مولي رشيد 1438739108/01/2007 28 AKOUIBAA    ABDELILAH21200S01242408/10/2007

عين الشقثا عبد الخالق الطريسالرشيديةثا. سجلماسة 1410175506/09/2006 26 EDDAHRI    IMAD21300S01242425/09/2008

الحي الحسنيثا. طارق بن زيادالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 1444301105/09/2007 24 ABBASI    SAID21909S03242405/09/2007

وزانثا. 3 مارسالرشيديةثا. الحسن الول 15039501305/09/2008 18 FATHI    MOHAMED21305S01242405/09/2008

ســـلثا. الحسين السلويالرشيديةثا. الميرة لل سلمى 1276812105/09/2003 36 BRAHMI EL MADANI21909S03252507/09/2005

الصخيرات تمارةاع. الخوارزمي والملحقةالرشيديةثا. تاذيغوست 1446528105/09/2007 24 BOUYGHF    NORA21810S022525O05/09/2007

بنسليمانثا. الشريف الدريسيإيفرنثا. علل الفاسي 1542357112/02/2009 18 BENAMAR KHADIJA33000S03101012/02/2009
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طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدإيفرنثا. علل الفاسي 366346116/09/1989 106 FEJJAL MUSTAPHA33000S031313A16/09/1989

إيفرنثا.ميشليفن التأهيليةإيفرنثا. أبي بكر الصديق 279772116/09/1985 70 BAMOH  ABDELLAH33103S03131316/09/1998

إيفرنثا.ميشليفن التأهيليةإيفرنثا. علل الفاسي 245009116/09/1984 126 MIMOUN MANAOUCH33000S032424A16/09/1984

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىإيفرنثا. أبي بكر الصديق 1445434706/02/2008 24 AMEZGHAL ABDELHALIM33103S03242406/02/2008

فاسثا. عبدا الشفشاونيإيفرنثا. أبي بكر الصديق 1410477606/09/2006 30 KHRISSI  LAHBIB33103S032525Z06/09/2006

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنإيفرنثا. طارق بن زياد 1285149407/09/2005 36 MABROUKI  IMADE33100S01727207/09/2005

الصخيرات تمارةثا. المعطي بوعبيدخنيفرةثا.ابي القاسم الزياني 259747117/09/1987 60 BELHASSAN MY ABDELLAH39000S011010Z14/09/2001

الخميساتثا. مولي ادريسخنيفرةثا.ابي القاسم الزياني 778147128/10/1992 54 TOUMER FATIHA39000S01101008/10/2005

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةخنيفرةثا. المنصور الذهبي 1446338105/09/2007 24 ELJORTI AHMED39313S01101005/09/2007

تينغيرثا.سيدى بويحياخنيفرةثا. الحسن اليوسي 1503495105/09/2008 18 AAYOUY ALI39105S01111105/09/2008

الحاجبثا. ابن الخطيبخنيفرةثا. ام الربيع 340210216/09/1988 84 BOUTAHAR ABDELOUAHAD39309S01131316/09/1998

خنيفرةثا. اجديرخنيفرةثا. الحسن اليوسي 1280740126/03/2004 24 NAIMI MUSTAPHA39105S01131305/09/2007

قلعة السراغنةثا.سيدي رحالخنيفرةثا. مولي رشيد 1503805905/09/2008 23 EL BOUHI GHIZLANE39305S01151505/09/2008

الخميساتثا. محمد بن الحسن الوزانيخنيفرةثا. ام الربيع 1285005107/09/2005 18 ELYOUSFI AHMED39309S01191905/09/2008

سيدي البرنوصي ثا. الزهرخنيفرةثا. تازيزاوت 1503608105/09/2008 18 BAGHIT REDOUAN39111S01191905/09/2008

وزانثا.ابن رشدخنيفرةثا. المنصور الذهبي 1503871205/09/2008 18 EL KHATIB FARID39313S01222205/09/2008

الخميساتثا. مولي ادريسخنيفرةثا. تازيزاوت 393433316/09/1991 86 HAJJI ABDELAZIZ39111S012424A23/09/1994
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العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةخنيفرةثا.ابي القاسم الزياني 1043444116/09/1996 58 EL HABIB AHMED39000S012424Z06/09/2006

الناضورثا. حسان بن ثابــتخنيفرةثا. مولي رشيد 1503572705/09/2008 23 AMRANI ASMAE39305S01242405/09/2008

الفداء درب السلطانثا. محمد السادسخنيفرةثا. تازيزاوت 1503951105/09/2008 23 FELLOUS GHIZLANE39111S01242405/09/2008

صفروثا.محمد السادسخنيفرةثا.ابي القاسم الزياني 1277383721/09/2004 42 HABIBI YOUSSEF39000S01252521/09/2004

إيفرنثا. علل الفاسيخنيفرةثا.ابي القاسم الزياني 1409862206/09/2006 30 AARIF KHADIJA39000S01727206/09/2006

P26 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

05

فاسثا. صلح الدين اليوبيفاسثا. المسيرة 745665116/09/1993 25 JERMOUNI   NOURA24000S211010O05/09/2007

فاسثا. ابن سينافاسثا. إبن سـودة 1276851105/09/2003 30 EL BOUZIDI  LAHSEN26000S031212P 06/09/2006

مكناسثا . ابن الروميفاسثا. ابن حزم 969745120/11/1980 49 NASSIRI  YAMINA27000S051313O19/04/2004

عين الشقثا عبد الخالق الطريسفاسثا.إبــــن هانئ 589752116/09/1974 74 SENHAJI RHANDOR  DRISS26000S04181827/12/1997

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويفاسثا. إبن سـودة 116479220/09/1983 102 HILALI    ABDELLATIF26000S032222AP 16/09/1990

عين الشقثا. ابن العربيفاسثا.إبن باجة 859974116/09/1986 110 CHATRAOUI   SAMIRA24000S042323A12/09/1988

فاسثا. مولي سليمانمولي يعقوبم.م اولد عبو 1307758105/09/2003 49 LKARSS SIHAM26119P06210O05/09/2003

مكناسثا.المسيرةمولي يعقوباع. علل بن عبد ا 1154052116/09/1999 66 BAALI HANANE26121S011313O16/09/1999

فاسثا.إبــــن هانئمولي يعقوبم.م الزياينة 1160956416/09/1999 66 MAJBOR  DILAL26117P10218O21/09/2000

الـــرباطثا.علل الفاسيمولي يعقوبثا. عباس العمراني 1172627116/09/2002 19 BOUCHIKHI  IDRISSI  SAMIA26103S021919O16/10/2008

فاسثا. إبن سـودةمولي يعقوبم.م ازناتة 1268726504/09/2002 54 NEJJARI MOHAMED26117P09727204/09/2002

ســـلثا. الباتول الصبيحيصفروثا.الحسن اليوسي 1171064103/07/2000 52 SAIDA LECHGER28010S01111110/10/2005

فاسثا. ابن سيناصفروثا.محمد السادس 155938201/10/1980 98 JAMAL ABDENNACEUR EL ABBADI28310S011313A16/09/1991

فاسثا. ابن رشدصفروثا. طارق بن زياد 289402216/09/1986 90 MOHAMMED CHIBANI28125S011313A16/09/1993

فاساع. المنفلوطيصفروثانوية مولي إدريس الكبر 840644920/11/1993 90 EL MOSTAFA AZGUENFOU28513S011313A20/11/1993

فاسإع. قاسم أمينصفروثا. محمد الفاسي 348096716/09/1989 82 ABDELLAH ALAMI HLIMI28319S021313A16/09/1996

فاسإع. إبــن زيدونصفروثا. ابي سليم العياشي 325360303/10/1987 58 ABDELHAFID BEN TAHAR28111S011313P 10/10/2001
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ســـلثا.ابن هانيصفروثا. محمد الفاسي 219221128/10/1982 64 ABDELAZIZ BEL KHAIR28319S02191901/09/2007

مولي يعقوبثا. عباس العمرانيصفروثا.محمد السادس 1171653515/09/2001 32 MARYEM MAMOUNI ALAOUI28310S011919O06/09/2006

فاسثا. عبد ا كنونصفروثا.محمد السادس 1277010117/09/2003 48 NOURA OUAFI28310S01252517/09/2003

م.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيلصفروثا.محمد السادس 1279433504/10/2004 42 KAOUTHAR WADJINNY28310S01252504/10/2004

صفروثا.محمد السادسصفروثا. محمد الفاسي 1276973922/09/2003 36 SAID MAMOUNI28319S022525P 07/09/2005

تازةثا. التقنيـــــةصفروثانوية مولي إدريس الكبر 1410389106/09/2006 31 MARYEM HAMIDINE28513S012525O06/09/2006

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيبولمانثا.2 اكتوبر 717657116/09/1993 70 DRAOUI ABDELFDIL13111S011010X 16/09/1998

تازةثـا. تـــاهلةبولمانثا. المرابطين 1438933208/01/2007 30 ABDELGHANI AMRANI13509S01101008/01/2007

فاسإع.ابن عاشربولمانثا. تيشوكت 376687916/09/1990 18 BENOUAHOUD OUARITINI ABDELILAH13115S011010P 05/09/2008

ســـلثا. محمد جمال الدرةبولمانثا.2 اكتوبر 1504126105/09/2008 18 LATIF RACHIDA13111S011010O05/09/2008

صفروثا. محمد الفاسيبولمانم م سيدي محيو 1049375416/09/1996 68 SARSAR KHALID13123P0221116/09/2000

بركــانثا. القدسبولمانإع. ملوية 1447697105/09/2007 24 YOUSSEF LAOUKILI13505S01111105/09/2007

فاسثا. ابن حنبلبولمانثا. ابو بكر الرازي 1277770107/09/2004 22 ICHAB FATIHA13115S051212O05/09/2008

فاسثا. ابن سينابولمانثا. تيشوكت 244795317/09/1984 98 EL YOUBI KHALID13115S011313A16/09/1991

تازةثا.يوسف بن تاشفينبولمانثا. ميسور 364361516/09/1989 66 ROUZI RACHID13307S01131301/09/1999

إيفرنثا. علل الفاسيبولمانثا. ابو بكر الرازي 1171312227/11/2000 54 KACHOUH ABDINBI13115S05131306/09/2004

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةبولمانثا. المرابطين 1177247311/09/2000 62 CHEIKH DALAL13509S01181811/09/2000

P28 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيبولمانثا. المرابطين 1278105107/09/2004 24 ILHAM MAHHOU13509S011818O05/09/2007

مولي يعقوبثا. المستقبلبولمانثا. المرابطين 3741771022/10/1990 102 MENGAD NOUREDDINE13509S011919A22/10/1990

الصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخلبولمانثا. ميسور 1051516416/09/1997 74 EL MONCEF ABDELLATIF13307S01191916/09/1997

ســـلثا. غانديبولمانثا. ميسور 1051509716/09/1997 70 EL KHAYARI SAKINA13307S01191916/09/1998

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويبولمانثا. تيشوكت 1172645816/09/2002 48 EZZOUHRI SANAE13115S011919O05/09/2003

صفروثا.محمد السادسبولمانثا. ابو بكر الرازي 1275953214/11/2002 37 ZEROUAL ABDELLAH13115S051919Z07/09/2005

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةبولمانثا. عمر بن الخطاب 1504204405/09/2008 21 NAHRAOUI EZZOHRA13505S022222O05/09/2008

تازةثا. سيدي عزوزبولمانثا. المرابطين 282297223/11/1986 110 MZAH ABDELKADER13509S012323A16/09/1988

تينغيرثا.صلح الدينبولمانثا. عمر بن الخطاب 1542247205/09/2008 18 BOULAYD HAMID13505S02232305/09/2008

تازةثا. النصربولمانثا. تيشوكت 1053198416/09/1996 78 KERKOUR BELKACEM13115S012424A16/09/1996

الفداء درب السلطانثا.ام البنينبولمانإع. 3 مارس 1439266219/02/2007 35 KAROUITI BOUCHRA13115S03242419/02/2007

مكناسثا.الخوارزميبولمانثا.2 اكتوبر 1439302907/02/2007 31 ZITANE MOHAMED13111S012424Z07/02/2007

تاوناتثا. محمد السادسبولمانثا. عمر بن الخطاب 1438962608/01/2007 30 ISMAIL BOUJDI13505S02242408/01/2007

مكناسثا. المهايةبولمانثا. ابو حنيفة التاهيلية 1438967507/02/2007 30 ZINAB CHAKIR13305S022424O07/02/2007

الجديدةثا.المام البخاريبولمانثا. المرابطين 1446600205/09/2007 24 FADILI AMINA13509S01242405/09/2007

سيدي البرنوصيثا. ابن الروميبولمانثا. المرابطين 1446789105/09/2007 24 EL BOUHADIOUI YOUNES13509S01242405/09/2007

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةبولمانثا.2 اكتوبر 1410067106/09/2006 31 BOUAMAMA YOUNESS13111S012525Z06/09/2006
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صفروثانوية مولي إدريس الكبربولمانثا. المرابطين 14105061306/09/2006 30 YOUNES LASRI13509S01252506/09/2006

تازةثا. النجاحبولمانثا. المرابطين 1438955208/01/2007 30 DRISS ACHEMLAL13509S01252508/01/2007
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تطوانثا. الحمراءشفشاونثا.الحاج الحضري 1241147206/09/2001 52 MAROUAN  ABDELILAH15109S01101007/09/2004

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيشفشاونثا. الوحدة الفريقية 1439035508/01/2007 30 LATIFA BAKKALI15305S01111108/01/2007

ســـلثا . محمد بن الحسن الوزانيشفشاونم.م  11 يناير 1176338106/09/2000 63 EL HAMIDI LAHCEN15105P02212Z06/09/2000

سطاتثا . سيدي حجاجشفشاونم.م ابن طفيل 1406226805/09/2008 18 ADNANE RACHID15523P0221205/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةشفشاونم.م قاع اسراس 1266197202/10/2002 42 EL KOUCH ABDERRAHIM15509P0321303/09/2008

تطوانثا.الشريف الدريسيشفشاونثا.عبدالكريم الخطابي 1270720105/09/2003 36 AKDI HASSAN15105S01131307/09/2005

تطوانثا. الحمراءشفشاوناع. محمد الزرقطوني 1270779205/09/2003 36 TAREK ASSIDAH15010S01131306/09/2005

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدشفشاونثا.مولي رشيد 90647116/09/1995 58 SADKI MOHAMMED TARIK15000S01151510/09/2001

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيشفشاونثا. عمر الجيدي 289273116/09/1986 62 EL KACHTOUL YOUSSEF15509S09181805/09/2007

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودشفشاونثا.الحاج الحضري 1285170307/09/2005 23 MERRI RAJAA15109S01181805/09/2008

تطوانثا. الحمراءشفشاونثا.القاضي عياض 1503985105/09/2008 23 HAJJI GHARIBA15121S01181805/09/2008

مديونةثا. ابن خلدونشفشاونثا. الوحدة الفريقية 1504165105/09/2008 19 MESBAHI LAMIA15305S011818O05/09/2008

تطوانثا. المهدي بنونةشفشاونثا.مولي رشيد 243264116/09/1985 94 CHERIFI ABDELHAI15000S011919A28/09/1992

طنجة أصيـلةثا. وادي الذهبشفشاونثا. عمر الجيدي 1284552107/09/2005 18 BAKKALI LATIFA15509S09191905/09/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونشفشاونثا. عمر الجيدي 1125198416/09/1998 71 FARTAKH KARIMA15509S092020O16/09/1998

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةشفشاونثا.مولي رشيد 125154115/10/1984 126 AIT LABSIR ABDELAAZIZ15000S012222A15/10/1984

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةشفشاونثا.عبدالكريم الخطابي 1447380505/09/2007 29 MANAR REGDANE15105S01222205/09/2007
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امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليشفشاوناع. محمد الزرقطوني 1445146118/02/2008 24 EL AZZOUZI ABDEL HAI15010S01222218/02/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدشفشاونثا.الحاج الحضري 1444367319/02/2008 29 ZOUINI  BTISSAME15109S01232319/02/2008

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميشفشاونم.م تغسوان 1404975820/09/2007 24 IKRAM RHIATE MOUFOUAD15113P0322320/09/2007

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيشفشاونثا. عمر الجيدي 1284630107/09/2005 18 BOUAMAMA BADR15509S09232305/09/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدشفشاونثا.عبدالكريم الخطابي 376373309/09/1991 92 FRAJ BOUBKEUR15105S012424A16/09/1994

سيدي قاسمثا.20 غشتشفشاونثا. الوحدة الفريقية 1275983125/10/2002 36 YOUNES RIANA15305S01242407/09/2005

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونشفشاونثا.الحاج الحضري 1444366319/02/2008 24 CHAHIRI JAMAL15109S012424Z19/02/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونشفشاونثا. المام الشاذلي )ت.ا( 14463761326/09/2007 29 KAWTAR AGHBALOU15000S04252526/09/2007

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمشفشاونثا.الحاج الحضري 1504243705/09/2008 18 RAMI IMAD15109S01252505/09/2008

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزوزانثا. مولي عبد ا الشريف 267587216/09/1985 122 KABBAJ ABDELMALEK60000S011010A16/09/1985

ســـلثا. الحسين السلويوزانثا. 3 مارس 89353116/09/1995 66 EL AMMARI MOHAMED60034S03101016/09/2000

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيوزانثا. مولي عبد ا الشريف 1116614116/09/1997 52 NABAOUIA ACHAB60000S01101004/02/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونوزانثا.معاد ابن جبل 1270551425/03/2003 35 HOUARI FATNA60505S02101006/09/2006

فاسثا.علل لودييوزانثا. ابن زهر 280034123/10/1986 98 EL MEZIATI ABDELHAMID60000S021111A16/09/1991

القنيطرةثا. ابي حيان التوحيديوزاناع. الطيب الزواقي 1439093108/01/2007 30 EL HOUARI AICHA60517S02111108/01/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليوزانثا. مولي عبد ا الشريف 1177363206/09/2000 18 MOHAMED HOUR60000S01121205/09/2008

القنيطرةثا.ابن عبادوزانثا. مولي عبد ا الشريف 1125015116/09/1998 70 ESSRIFI AOUATIF60000S01131316/09/1998
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تاوناتثا. المنصور الذهبيوزانثا. محمد الخامس 1409940105/10/2006 31 AL MOHAKKIK SANAE15711S021313O05/10/2006

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولوزاناع. ازغيرة 1444790206/02/2008 24 HASSAN AISSAT60038S01131306/02/2008

القنيطرةثا.محمد الخامسوزانإع. خالد بن الوليد 1444791107/02/2008 24 ENNEJAR HAKIMA60517S011313O07/02/2008

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودوزانثا.ابن رشد 1279679307/09/2004 18 ELGHAZOUANI MOHAMMED REDA15713S01131306/09/2008

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةوزانثا.عمر الخيام 1503677305/09/2008 18 YOUNESS BOUABID60519S03131305/09/2008

العرائشثا.علل الفاسيوزانثا. مولي عبد ا الشريف 1504112105/09/2008 18 LAMIA LAKHOUATRI60000S011313O05/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةوزانثا.عمر الخيام 1151489216/09/1999 25 CHAKER LAMRANI ANASS60519S031515Z05/09/2007

امضيق الفنيدقثا.محمد السادسوزانثا. ابن زهر 1277998507/09/2004 24 MESGUID HAYTAM60000S02181816/09/2007

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيوزانثا. ابن زهر 1279543207/09/2004 24 HAOUZI HOUSSAM EDDIN60000S02181806/09/2007

وزانثا. مولي عبد ا الشريفوزانثا. 3 مارس 1284986107/09/2005 18 EL MOATAZ AMINE60034S03181805/09/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدوزانثا.القرطبي ت.أ 373924117/09/1990 82 EL MSIKEN ABDELILAH60000S051919A16/09/1995

الصخيرات تمارةاع. الخوارزمي والملحقةوزانثا. محمد الخامس 1151825116/09/1999 67 EL BRAHMI ASMA15711S021919O16/09/1999

الخميساتثا. موسى بن نصيروزانثا. علل الفاسي 14451371018/02/2008 24 EL HADRI ABDELAZIZ15705S01191920/02/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونوزانثا. ابن زهر 1278153321/09/2004 18 SBAYBI NABIL60000S02191921/09/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونوزانثا.معاد ابن جبل 1282439207/09/2005 18 SAHYOUF YOUSSEF60505S02191905/09/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيوزانثا.القرطبي ت.أ 716516316/09/1992 78 KHBIZE ABDELLATIF60000S052222A16/09/1996

وزانثا.القرطبي ت.أوزانثا.محمد 6 1445147718/02/2008 24 EL AZZOUZI ABDELAALI15709S01222219/02/2008
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تاوناتثا. عين عــائشةوزانثا. علل الفاسي 1446543505/09/2007 24 CHAKIR RACHID15705S01222205/09/2007

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداويوزانثا.معاد ابن جبل 1443752305/09/2007 24 SAMAR MINA60505S022323O05/09/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليوزانثا. ابن زهر 178178216/09/1986 118 FAOUZI ABDERRAHIM60000S022424A16/09/1986

سيدي سليمانثا. إبن زيدونوزانإع. ابي بكر الرازي 374277330/10/1990 102 IBORK HASSAN60505S012424A01/11/1990

سيدي قاسمثا.زكوطةوزانثا.محمد 6 1408898406/10/2006 30 EL GANDOURI ABDELHAK15709S01242406/10/2006

ســـلثا. المتنبيوزانثا. 3 مارس 1443807205/09/2007 29 ZAARI HALIMA60034S03242405/09/2007

القنيطرةثا. النوار التاهيليةوزاناع.عبدالخالق الطريس 1444822224/04/2008 25 ABDOUN FARAH60032S022424O24/04/2008

سيدي البرنوصيثا . ابن الهيثموزاناع. ازغيرة 1448118105/09/2007 24 ABDELALI KHAMLICH60038S01242405/09/2007

الفحص انجرةاع خميس انجرةوزانثا.عمر الخيام 1410002206/09/2006 30 MOHAMMED BAKA60519S03252506/09/2006

الدار البيضاء أنفاثا.مولي عبد اوزانثا. علل الفاسي 1410070305/10/2006 30 BOUGHALEB HOUDA15705S012525O05/10/2006

الفحص انجرةاع. القصر الصغيروزانثا. ابن زهر 1410733506/09/2006 30 SENHAJI IBRAHIM60000S022525Z06/09/2006

تطوانثا. الحمراءوزانثا. محمد الخامس 15037261205/09/2008 18 CHAKKAF OUAFAE15711S02252505/09/2008

الحي الحسنيثا. ابن الياسمينوزانثا. علل الفاسي 1444369104/01/2008 25 BENAZZOUZ ILHAM15705S017272O20/02/2008

تطوانثا محمد المكي الناصريالعرائشم م صف تراولة 707385116/09/1992 72 LYAMLAHY HASSAN44323P0321016/09/1999

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليالعرائشثا.مولي محمد بن عبدا 260097116/09/1989 18 YAHEMDI ABDESSELAM44000S011111P 03/09/2008

القنيطرةثا.ابن عبادالعرائشثا. المحمديــة 1118534116/09/1998 62 MJIDILA BRAHIM44010S01121223/10/2000

الـــرباطثا.علل الفاسيالعرائشثا. المنصور الذهبي 1276840105/09/2003 36 EL AMRANI SAIDA44010S02121207/09/2005
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تازةثا. الوحدةالعرائشثا. عبد العالي بن شقرون 1410663406/09/2006 30 QUAOUAR HAMMOU44000S08121206/09/2006

برشيدثا.ابن رشدالعرائشثا. المحمديــة 1446699105/09/2007 25 MARIAM KAREBTA44010S011212O05/09/2007

العرائشثا.مولي محمد بن عبداالعرائشم.عقبة بن نافع 1176265106/09/2000 52 EL MOHAMMADI SALOUA44000P1221321/11/2005

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةالعرائشم.م وادي المخازن 64101116/09/1995 42 BRAHMY NOR-DINE44321P0121307/09/2005

تطوانثا.القاضي  عياضالعرائشثا. عبد العالي بن شقرون 348141116/09/1989 36 AFROUN YOUSSEF44000S08131307/09/2005

العرائشثا. وادي المخازن  ت أالعرائشم م المام مالك 1265099113/09/2002 30 NOURIDIN CHADDADI44317P0121303/09/2008

امضيق الفنيدقثا.محمد السادسالعرائشثا. المنصور الذهبي 1270882116/09/2003 30 BENJELLOUN MOURAD44010S02131302/09/2008

القنيطرةثا.المسيرة الخضراءالعرائشثا. وادي المخازن  ت أ 1439028106/01/2007 30 ZROUKI BOUCHRA44010S05131306/01/2007

بركــانثا. الليمونالعرائشثا.مولي محمد بن عبدا 1445139105/02/2008 25 NADIA   EL   MOUSSAOUI44000S011313O20/02/2008

القنيطرةثا. علل التازيالعرائشثا. عبد العالي بن شقرون 1120252216/09/1998 38 ABDERRAHIM FRIQASS44000S08191906/09/2006

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةالعرائشثا. وادي المخازن  ت أ 1043320116/09/1996 18 CHAKOUR EL ALAMI ABDELAZIZ44010S05191923/10/2008

ســـلثا . محمد بن الحسن الوزانيالعرائشثا.مولي محمد بن عبدا 1445166105/02/2008 25 ZHOR BOUJDIYA44000S012323O20/02/2008

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةالعرائشثا. التقنية 12758731304/09/2002 36 ATBIR RACHID44000S13727207/09/2005

سيدي البرنوصيثا. محمد السادس - اناسيالعرائشثا. المحمديــة 1410538806/09/2006 30 MAOUFOUD SABRA44010S017272O06/09/2006

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليطنجة أصيـلةم. الفتح 1157685116/09/1999 66 KHALID REIDA61309P0821016/09/1999

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيطنجة أصيـلةم.م مشلوة 1179238106/09/2000 62 LAROUSSI ELKATI BOUCHRA61315P0321006/09/2000

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونطنجة أصيـلةثا. وادي الذهب 1407841207/09/2005 31 DAHMANI ABD EL OUAHID61000S011010Z05/09/2008
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طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةطنجة أصيـلةLم. بن ديبان 236446117/09/1984 76 JBILI MOHAMED61010P4621206/09/2000

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيطنجة أصيـلةم. الواحة 92383216/09/1995 52 TOUIL AHMED61010P5921205/10/2004

مكناسثا.  السلمطنجة أصيـلةثا.إبن الخطيب 57750116/09/1994 42 SAID ANGAR61010S01121203/09/2008

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليطنجة أصيـلةم.م الدعيدعات 1116580116/09/1997 54 YAZIDI TARIK61311P0521304/09/2002

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزطنجة أصيـلة م. المام علي 1116455116/09/1997 50 HASNAOUI TAKKAL MOHAMMED61305P0921307/10/2004

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليطنجة أصيـلةاع. عبد ا كنون 1308692105/09/2003 48 CHAHOUATI HAGAR61002S01131305/09/2003

طنجة أصيـلةثا. مولي سليمان)مزدوج (طنجة أصيـلةاع. الطلس 1233072106/09/2001 46 EL HMAIDI OUTMAN61010S36131307/09/2004

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونطنجة أصيـلةثا.الخوارزمي 1170817311/09/2000 24 EZEMMOURI EL FARISSI61010S33151505/09/2007

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةطنجة أصيـلةإع. اكزنــايـة 1445135127/02/2008 24 BOUJEDIANE NADIA61311S01191927/02/2008

ســـلثا. احمد شوقيطنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريس 1151674415/09/1999 50 SL FELLAH ABDELAZIZ61010S152222Z05/09/2007

ســـلثا. جابر بن حيان و الملحقةطنجة أصيـلةاع. الساقية الحمراء 1445164126/02/2008 25 HIND HAMMOUCH61010S372323O26/02/2008

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيطنجة أصيـلةإع.محمد ع. الكريم الخطابي 298397316/09/1986 104 BENSALEM ABDELMAJID61010S197272A27/10/1993

تطوانثا.جابر بن  حيانتطوانم.م الزينات 1115402116/09/1997 58 EL GUELIY ABDELLATIF71732P0121206/09/2001

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليتطوانثا.الحسن الثانى 874274120/10/1986 87 HAMDI SENHAJI OUAFAE71020S051818O16/09/1998

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليتطواناع. ابي العلء المعري 1233513206/09/2001 34 AHMED NUINO71029S03222205/09/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليتطوانثا.المام الغزالي 348225116/09/1989 98 BOUNAB DRISS71020S012323A16/09/1991

تطوانثا. عبد الخالق الطريسامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 363645116/09/1989 38 ODDI      AHMED71107S031010P 12/01/2007
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امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدامضيق الفنيدقاع. ابي القاسم العزفي 1282894213/02/2005 28 KERKICH GHIZLAN71105S011010O01/09/2007

تطوانثا.جابر بن  حيانامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 1152807116/09/1999 26 BOUAZZA      SAIDA71107S031010O16/09/2007

تطوانثا.الحسن الثانىامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 1439019105/01/2007 24 BENNOUR ABDELLAH71107S031010P 22/10/2007

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 1278191227/09/2004 18 EL OUARDANI FATEMA71105S021010P 05/09/2008

الرحامنةثا.سيدي بوعثمانامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 1410531126/09/2006 30 MAKMANI JAMAL71105S02121226/09/2006

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليامضيق الفنيدقثا.محمد السادس 289323116/09/1986 78 HAMLILI       TAYEB71100S02131316/09/2003

تطوانثا. المهدي بنونةامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 1233374106/09/2001 36 LABGHIAL      MOHAMMED71107S03131307/09/2008

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليامضيق الفنيدقثا.محمد السادس 884172116/09/1987 66 HADDOUMI     NEZHA71100S02181816/09/2000

تطوانثا.الحسن الثانىامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 341860116/09/1988 42 AKCHA         MOHAMMED71107S03181807/09/2004

تطوانثا.الحسن الثانىامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 1043530116/09/1996 35 ESSEBAI      NAZIHA71105S02181806/09/2006

تطوانثا.جابر بن  حيانامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 1050090116/09/1996 31 AZZAMORI     MOHAMMED71107S031818Z03/09/2008

طنجة أصيـلةثا.إبن الخطيبامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 718216216/09/1992 18 TIZNITI   SAMIRA71105S02181805/09/2008

تطوانثا محمد المكي الناصريامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 897110106/10/1990 102 DERAK        RABIA71105S021919A09/10/1990

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليامضيق الفنيدقث. الفقيه داوود 1409409226/09/2006 30 EL HASNI JAMAL71107S03191926/09/2006

تطوانثا.جابر بن  حيانامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 1171636110/09/2001 20 BAYACHOU     NEZHA71105S021919O05/09/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدامضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتي 147411216/09/1982 54 ABOUTI        HASSAN71105S02232304/09/2002

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليامضيق الفنيدقاع. ابي القاسم العزفي 1176622206/09/2000 30 AKALE     MOAD71105S012323Z08/09/2008
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امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودالحسيمةثا. تاركيست 331659116/09/1988 110 LAKDIM OMAR03500S021010A16/09/1988

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزالحسيمةثا. بني بوفراح 369205116/09/1989 86 ELAISAOUAALI DRISS03105S021010A16/09/1994

طنجة أصيـلةثا. الحسن 2الحسيمةثا. الخوارزمي 324312316/09/1987 78 DAMOUN MOHAMMED03317S021010A16/09/1996

تطوانثا. المهدي بنونةالحسيمةثا. الخوارزمي 346746116/09/1988 70 SOTTOU MOHAMMEDI03317S02101016/09/1998

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميالحسيمةثا. محمد امزيان 10511871016/09/1997 36 AZAOUAGH TARIK03319S02101007/09/2005

تازةثا. النجاحالحسيمةم.م ازيل 1407055105/09/2008 18 KHADIJA HJJIOUI03519P0421005/09/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونالحسيمةاع. الحسن الثانـي 231884316/09/1983 118 AGZANAY AHMED03500S011111A16/09/1986

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميالحسيمةإع. عقبة بن نافع 1179042313/09/2000 58 BAN EL MAHDI YOUSSEF03317S01111106/09/2001

الـــرباطثا.عبد ا كنونالحسيمةثا.مولي علي الشريف 1438827604/01/2007 30 BENSRHIR   YASSINE03000S02111104/01/2007

القنيطرةالثانوية الملكية العسكريةالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1438828104/01/2007 30 SBITRI  MUSTAPHA03305S04111104/01/2007

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1438829104/01/2007 30 EL KHOUATTER  BRAHIM03305S04111104/01/2007

الناضورثا. ابن سيناءالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 1446570205/09/2007 24 EL MOUDDEN  KHALID03000S01111105/09/2007

تازةثا. الوحدةالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 14466071005/09/2007 24 FARES  MOHAMED03000S01111105/09/2007

شفشاونثا. الوحدة الفريقيةالحسيمةثا. تاركيست 1446819605/09/2007 24 EL HARRAK  EL FADIL03500S02111105/09/2007

تطوانثا. الحمراءالحسيمةثا. تاركيست 1542487106/04/2009 18 FAOUZIA TOURI03500S021111O06/04/2009

تاوناتثا. المام الشطيبيالحسيمةثا ابن رشد 1279775107/09/2004 42 SADRATI ABDESLEM03317S03121207/09/2004

فاسثا.إبن خلدونالحسيمةثا. تاركيست 884189228/09/1987 114 HAYANI FATIMA03500S021313A28/09/1987
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بركــانثا. ابن بطوطةالحسيمةثا. امزورن 1124307616/09/1998 60  MOSTAFA BOUSSOUF03305S01131312/09/2001

تازةثـا. تـــاهلةالحسيمةثا. محمد امزيان 1444888606/02/2008 29 DAKKAK  SAMIRA03319S02131328/02/2008

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويالحسيمةثا. الخوارزمي 1444892428/02/2008 26 SALOUA LAKBAKBI EL YAAGOUBI03317S021313O28/02/2008

جرسيفثا. الزرقطونيالحسيمةثا. تاركيست 1444890618/02/2008 24 BRIOUEL RADOUANE03500S02131318/02/2008

تاوناتثا. المام الشطيبيالحسيمةاع. سيدي بوتميم 1444896428/02/2008 24 RACHID HATTAFI03038S01131328/02/2008

تازةثا. النجاحالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 1503771105/09/2008 18 ABDELKHLEK ELABYAD03000S011313Z05/09/2008

شيشاوةثا.ابن الهيثمالحسيمةثا. الخوارزمي 1542480206/02/2009 18 ELFAIDA ABDELLATIF03317S02131306/02/2009

ســـلثا. ولدةالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1280180407/09/2004 42 BOUDI KHADIJA03305S041515O07/09/2004

الناضورثا. الفيـــضالحسيمةثا. امزورن 1279628307/09/2004 43 J ERAF LAILA03305S011818O07/09/2004

الخميساتثا. الطلسالحسيمةثا. امزورن 1443641305/09/2007 29 MATTOUS  HASNA03305S01181805/09/2007

تازةثا. الوحدةالحسيمةثا. تاركيست 1444335318/02/2008 24 NAOUAL  BOUDYAB03500S02181818/02/2008

تازةثا. النصرالحسيمةثا. امزورن 1239007106/09/2001 23 OURYA ALAL03305S01181806/09/2008

تطوانثا.القاضي  عياضالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 297659101/11/1984 126 BIJBIJ MOHAMED03000S011919A01/11/1984

ســـلثا. عبد الواحد المراكشيالحسيمةثا. الخوارزمي 97192129/09/1990 86 SEBBAR MUSTAPHA03317S021919A16/09/1994

الناضورثا. الشريف محمد أمزيانالحسيمةثا.مولي علي الشريف 389611122/08/1992 80 ABDELLAOUI ABDELMAJID03000S021919A16/09/1996

الناضورثا.محمد الخامسالحسيمةإع. آيت يوسف وعلي 1277920107/09/2004 42 ADLI MOHAMMED03305S05191907/09/2004

جرسيفثا. الحسن الداخلالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1503989305/09/2008 23 HANANE HAKKOU03305S04191905/09/2008
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امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1410687406/09/2006 30 NAJOUA RIYANI03305S042020O06/09/2006

الحاجبثا. 16 نونبرالحسيمةثا.مولي علي الشريف 342801118/09/1988 96 KAROUITE ABDESLAM03000S022222AX 16/09/1995

جرسيفثا. الحسن الداخلالحسيمةثا. محمد امزيان 1444333418/02/2008 24 EL HAMMOUYI  AZZOUZ03319S02222218/02/2008

تاوناتثا. محمد السادسالحسيمةاع. القدس 1542501106/02/2009 18 NAILI KAMAL03305S03222206/04/2009

تاوناتثا. المام الشطيبيالحسيمةاع. انوال 1542502106/04/2009 18 EL GHOULAMY SAID03000S07222206/04/2009

جرسيفثا. الزرقطونيالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1410408906/09/2006 30 HEIMEUR  KHALIL03305S04232306/09/2006

تاوناتثا. محمد السادسالحسيمةإع. عقبة بن نافع 1444929103/03/2008 24 MOUJAHID03317S01232303/03/2008

ســـلثا. الباتول الصبيحيالحسيمةثا. تاركيست 1444930205/03/2008 24 BENNACEUR  ABDELLATIF03500S022323Z05/03/2008

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيالحسيمةثا. الخوارزمي 1446449105/09/2007 24 BEKKOURI  ILHAM03317S022323O05/09/2007

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالحسيمةثا ابن رشد 1504297705/09/2008 23 FATIMA TALAMOUSSA03317S03232305/09/2008

الصويرةثا. الملالحسيمةإع. بني عمارت 1542295609/02/2009 18 SAMIR  BOUIZMAOUN03023S02232309/02/2009

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالحسيمةثا. امزورن 55316531/08/1991 90 EL MOUHIB MOHAMMED03305S012424A16/09/1995

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 771937827/09/1992 72 EL OURAGLI MOHAMED03000S01242411/09/2000

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليالحسيمةثا. مولي اسماعيل 1410248106/09/2006 30 EL HARROUNN  MOHAMED03305S04242406/09/2006

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويالحسيمةثا. الخوارزمي 1444924803/03/2008 25 OUARDI  IDRISSIA03317S022424O03/03/2008

شفشاونثا. الوحدة الفريقيةالحسيمةثا. تاركيست 1444913128/02/2008 24 ABDESSALLAM AOUKILI03500S022424Z28/02/2008

تاوناتثا. ابن خلدونالحسيمةثا.مولي علي الشريف 14449181005/02/2008 24 CHELLIQ EL HAFID03000S02242428/02/2008
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سيدي البرنوصيثا. العقادالحسيمةإع.الرواضي 1444922228/02/2008 24 CHHAM AZIDDIN03020S01242428/02/2008

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةالحسيمةثا. محمد امزيان 1446363205/09/2007 24 ABBASA  KAMAL03319S02242405/09/2007

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالحسيمةثا. امزورن 14464151405/09/2007 24 AMELLAH  ADIL03305S01242405/09/2007

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالحسيمةثا. الخوارزمي 14465861405/09/2007 24 EL YOUNOSSI ABDENNAIM03317S02242405/09/2007

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةالحسيمةاع. سيدي بوتميم 14479231205/09/2007 24 EL JANATI EL IDRISSI  AZIZ03038S01242425/09/2007

تاوناتثا. محمد السادسالحسيمةإع. بني عمارت 15422961409/02/2009 23 ASSAMMAR SANAE03023S02242409/02/2009

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليالحسيمةثا. المام مالك )ت . ا( 1410597106/09/2006 30 MOUTIS  MOHAMMED LARBI03000S05252506/09/2006

المحمديةثا. عمر المختارالحسيمةثا ابن رشد 14467882005/09/2007 24 EL BIOUD  MOURAD03317S03252505/09/2007

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيالحسيمةثا. ابي يعقوب البادسي 1410312206/09/2006 30 EL YAAKOUBI  SOUHAIL03000S01727206/09/2006

تاوريرتثا. الزيتونجرسيفم.م اولد عثمان 1306229205/09/2003 44 HASSANE BOUHABBA69310P0221107/09/2005

جرسيفثا. الحسن الداخلجرسيفم.م أولد حادة 1053110116/09/1997 48 LAMRET MOSTAFA69310P0121204/09/2008

فاساع. المنفلوطيجرسيفثا. الحسن الداخل 1279787507/09/2004 44 LAABOUB HASSAN69300S011212Z07/09/2004

الحاجبثا.إبن سيـناءجرسيفثا. الزرقطوني 390251216/09/1991 98 LABIB RACHID69300S031313A16/09/1991

جرسيفثا. الحسن الداخلجرسيفم.م اولد خلوف 1265921104/09/2002 50 EL HACHMI MOHAMED69313P0421304/09/2003

تازةثا. علي بن بريجرسيفثا. الزرقطوني 1123560116/09/1998 13 EL ACHHAB ABDESSELAM69300S031313Z06/09/2009

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيجرسيفم.م اولد عثمان 1238529106/09/2001 54 MOSTADI AHMED69310P0221828/10/2003

بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةجرسيفثا. الزرقطوني 1043575116/09/1996 72 HAYOUNI KHALID69300S03191916/09/1998
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تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيجرسيفثا. ابن سينا 1043354116/09/1996 68 BOUZIANE BOUARFA69300S06191916/09/2001

تازةثـا. تـــاهلةجرسيفثا. الحسن الداخل 1285190107/09/2005 21 NAJI ABDESLAM69300S012222Z05/09/2008

فاسثا.مــــولي رشيدتاوناتإع. 20 غشت والملحقة 838500327/10/1993 90 BOUSSADANI ABDELLATIF65313S021010A27/10/1993

فاسثا. المسيرةتاوناتم.م سيدي عثمان 738661116/09/1993 82 NEGRO SAMIR65111P04210A16/09/1995

فاسثا .الدارسةتاوناتم م اولد بولهوان 1048773616/09/1996 66 ES SAAHLY AHMED65113P02210Z16/09/1999

فاسإع. إبــن زيدونتاوناتاع. كلز 1052259616/09/1997 66 LAKRIMI OMAR65015S01101016/09/2000

فاساع. المنفلوطيتاوناتم.م اولد المهدي 1052857416/09/1997 66 EL BOUAZAOUI EL HOUCINE65723P0421016/09/1999

فاسإع. قاسم أمينتاوناتم.م اولد بن الطاهر 1114458716/09/1997 64 LAMRANI ALAOUI ISMAIL65111P0721006/09/2000

تاوناتثا. المنصور الذهبيتاوناتم.م اولد عبد الكريم 1154080516/09/1999 60 SERHANE JAMAL65721P0421013/09/2001

فيجيجثا. بـــدرتاوناتإع.عبد العزيز الفشتالي 1542527106/04/2009 18 SAMIRA SIMMOU65512S011010O06/04/2009

فاسثا. عبد الكريم الداوديتاوناتم.م الملعب 1114034716/09/1997 67 BOUZIANE WARITINI HICHAM65515P02211Z16/09/1999

تاوناتثا. المنصور الذهبيتاوناتم.م اولد العسري 1049784116/09/1996 54 ALAOUI CHARIFI DRISS65723P0321104/09/2002

تاوناتثا. ابن خلدونتاوناتثا. المام الشطيبي 12768951005/09/2003 36 GUENNOUS MOUHCINE65313S01111105/09/2005

تازةثا. ابن الياسمينتاوناتاع. 2 مارس 1438831113/09/2006 35 EL YAAKOUBI NAIMA65711S01111104/01/2007

ســـلثا. الباتول الصبيحيتاوناتاع. 16 نونبـر 1438825204/01/2007 30 ABOUBAKR BELLOUCHI65325S01111104/01/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليتاوناتثا.خالد بن الوليد 1542490306/04/2009 20 BOUCHRA EL OUARETH65511S021111O06/04/2009

مكناسثا. محمد اجاناتاوناتم م اولد بولهوان 1154502116/09/1999 58 SEMHAOUI HASSANE65113P0221216/09/2001
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تازةثـا. تـــاهلةتاوناتم.م اولد عبد الكريم 1266382704/09/2002 38 EL MSAOURI NOUREDDIN65721P0421206/09/2006

الحاجبثا. 16 نونبرتاوناتم.م اولد المهدي 1238010206/09/2001 36 HATIM LAFDIL65723P0421207/09/2005

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدتاوناتثا. المام الشطيبي 1438818101/01/2007 30 KELATI ABDESLAM65313S01121201/01/2007

فاسثا. ابن حزمتاوناتثا. الوحدة 389671116/09/1991 100 AOULAD ABDELKRIM ABDERAHIM65523S011313Z/A16/09/1991

فاسإع. قاسم أمينتاوناتثا. المنصور الذهبي 324191521/09/1987 86 ARFAOUI ZEGZOUTI MOHAMMED65725S021313A16/09/1994

فاسثا.علل لودييتاوناتثا. عين عــائشة 178281716/09/1983 70 AMROUCH AZEDDINE65705S03131310/09/2001

صفروثا. محمد الفاسيتاوناتم.م باب زريبة 11192151316/09/1998 62 IDBEN DRISS MOULAY BRAHIM65309P0621306/09/2000

تاوناتثا. الوحدةتاوناتثا.خالد بن الوليد 1045028116/09/1996 48 TIALI ABDERRAHIM65511S02131305/09/2008

صفروثا.محمد السادستاوناتثا.طه حسين 1151799416/09/1999 48 NIA MOHAMMED65027S021313Z05/09/2003

تاوناتثا. المنصور الذهبيتاوناتثا.خالد بن الوليد 1151768916/09/1999 42 KHADROUNI ABDERRAHIM65511S02131307/09/2004

تازةثا. النصرتاوناتثا. المام الشطيبي 1280761422/03/2004 24 REMMAL AZEDDINE65313S01131305/09/2007

تاوناتثا.طه حسينتاوناتاع. 16 نونبـر 1444887118/02/2008 24 HINI MOHAMMED65325S01131318/02/2008

تازةثا.يوسف بن تاشفينتاوناتم.م اولد العسري 1154183216/09/1999 54 EL BAKKALI EL ARBI65723P0321806/09/2002

صفروثا.الحسن اليوسيتاوناتثا. المام الشطيبي 12767971016/09/2003 50 BOUDOUMA SOUHAILA65313S011818O16/09/2003

صفروثا. لل سلمىتاوناتاع. اولد عياد 10508041016/09/1997 47 ELKOUDIA NADIA65047S011818O01/09/2004

تاوناتثا. ابن سينا التأهيليةتاوناتثا.خالد بن الوليد 11197321015/09/1998 46 AMHARZI MOHAMMED65511S02181806/09/2008

تاوناتثا. المنصور الذهبيتاوناتثا. المام الشطيبي 1174423906/09/2000 46 BOUZIANE ADIL65313S011818Z13/01/2009
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تاوناتثا. عين عــائشةتاوناتم.م هوارة 12692701004/09/2002 42 ROCHDI MOHAMMED65111P0521807/09/2005

مكناسثا. عين كرمةتاوناتثا. المام الشطيبي 1277073805/09/2003 25 ZDAA NADIA65313S011818O05/09/2007

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيتاوناتثا.عبد الكريم الخطابي 1443643305/09/2007 24 ILHAME MEDBOUHI65529S02181805/09/2007

تازةثا. النجاحتاوناتاع.المير مولي رشيد 375832203/12/1990 18 BENTALEB BOUCHTA65511S01181805/09/2008

الصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخلتاوناتثا.خالد بن الوليد 91295516/09/1995 78 AL ATLASSI JAOUAD65511S021919A16/09/1996

سيدي سليمانثا. إبن زيدونتاوناتثا. الوحدة 1125246316/09/1998 68 BENQDAD ABDELKRIM65523S011919Z16/09/1999

تازةثا.يوسف بن تاشفينتاوناتثا. محمد السادس 11726671002/10/2002 48 NIRHECHE HASSANE65309S01191916/09/2003

النواصرثا. فهدة بنت العاصتاوناتثا. محمد السادس 12850411007/09/2005 23 ZOUHRA HAMIMOUNE65309S01191905/09/2008

تاوناتثا. عين عــائشةتاوناتثا. المام الشطيبي 1233107206/09/2001 24 JAOUAD EL MEKKAOUI65313S01222205/09/2007

سيدي قاسمثا. الفارابيتاوناتاع. كلز 1542496406/04/2009 18 REDOUANE ABBASAT65015S01222206/04/2009

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويتاوناتاع. 2 مارس 1444933618/02/2008 24 FATIMA ZAHRA BAGUIR65711S012323O18/02/2008

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيتاوناتثا. محمد السادس 1446447405/09/2007 24 BARHON FAHDE65309S01232305/09/2007

العرائشثا.مولي محمد بن عبداتاوناتثا. محمد السادس 1446765805/09/2007 24 EL ALAOUI SOUMAYA65309S01232305/09/2007

تازةثا. 2 اكتوبر 55تاوناتثا.عبد الكريم الخطابي 1542536106/04/2009 18 MOHAMED LAHTANI65529S02232306/04/2009

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيتاوناتثا. ابن خلدون 1051579416/09/1997 74 EL YACOUBI KHALID65109S01242416/09/1997

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميتاوناتثا. محمد السادس 1118651716/09/1998 70 EL FERROUNE EL RADI65309S01242416/09/1998

تاوناتثا. المنصور الذهبيتاوناتثا.طه حسين 1270543117/03/2003 36 LOUBNA YAHYAOUI AZAMI65027S02242407/09/2005
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القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةتاوناتثا. المام الشطيبي 14388391126/09/2006 35 ANOUAR HAYAT65313S01242404/01/2007

ســـلثا. ولدةتاوناتاع. تبودة 1438842208/01/2007 30 HOUSSAINI ZOHRA65025S01242408/01/2007

ســـلثا. المتنبيتاوناتاع. 16 نونبـر 1447928205/09/2007 24 ADIL ESSALMI65325S01242405/09/2007

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيتاوناتاع.  غوازي 1447941505/09/2007 24 SARGHINI MOHAMED65014S01242405/09/2007

ســـلثا. محمد جمال الدرةتاوناتاع. بوهودة 1178144506/09/2000 44 LAKHAL SAID65519S01252505/09/2007

فاسإع. قاسم أمينتاوناتثا. عين عــائشة 1279351507/09/2004 42 CHARQI MOHAMMED65705S03252507/09/2004

فاسالمعهدالجديدلرعايةالمكفوفينتاوناتثا. الوحدة 1285011307/09/2005 37 ESSOUABNI DALAL65523S012525O07/09/2005

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدتاوناتثا.عبد الكريم الخطابي 1410292306/09/2006 30 ABDERRAHIM EL MHOUTI65529S02252506/09/2006

إيفرنثا. طارق بن زيادتاوناتثا. الوحدة 1410026506/09/2006 30 BEHAJ YOUSSEF65523S01727206/09/2006

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودتاوناتثا. المنصور الذهبي 1443735205/09/2007 24 ROUSSI OMAR65725S02727205/09/2007

تازةثا. علي بن بريتازةإع. وادي امليل 838290615/12/1993 78 LAMRINI AHMIDA69915S01101016/09/1999

تازةثا. ابن الياسمينتازةم.م الدواوير 1239827106/09/2001 56 ZBAYER KAMAL69917P0521004/09/2002

تازةثا. سيدي عزوزتازةم.م  تيناست 1305545205/09/2003 46 ACHACH  AZIZ69719P0221011/10/2004

المحمديةثا. عين  حرودةتازةم.م كوان 1306090205/09/2003 42 AMAL BENNOUISS69915P1121005/09/2006

فاسإع. قاسم أمينتازةثا. 2 اكتوبر 55 1542519306/04/2009 19 BOUCHRA EL GOURMAT69105S011010O06/04/2009

تازةثا.عمر الخيامتازةم.م الدواوير 1269185104/09/2002 52 EL MAHDI RAMI69917P0521105/09/2003

فاسثا. إبن سـودةتازةثا.عمر الخيام 1284939407/09/2005 33 ELBOUCHIKHI AMAL69000S161111O05/09/2007
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الـــرباطثا.ابراهيم الرودانيتازةثا. ابن الياسمين 1279663307/09/2004 24 OUHEJJOU  JAMILA69000S03111105/09/2007

برشيدثا. الحسن الثانيتازةثا. الزيتون 1542913206/04/2009 18 KHALID MOUCHRIF69913S01111106/04/2009

تازةثا. ابن الياسمينتازةم.م المزاب 742129116/09/1993 78 EL KSILI AHMED69705P03212A16/09/1996

تازةثا. ابن الياسمينتازةم.م الحد القديـــــــــم 1123549116/09/1998 58 ET-TAKI HAFID69715P0121212/09/2002

القنيطرةثا.محمد الخامستازةثا. ابن الياسمين 1276944105/09/2003 37 HASSANA KAJI69000S031212O05/09/2005

تازةثا. النجاحتازةثـا. تـــاهلة 1047985116/09/1996 36 KESSABI ABDELLAH69515S01121207/09/2005

تازةثـا. تـــاهلةتازةثا. علي بن بري 181463125/01/1982 100 EL GUEZZAR LAHCEN69000S01131301/09/2000

مكناسثا. محمد الخامستازةثا. الزيتون 392398117/08/1991 78 EL GHLID AHMED69913S011313A16/09/1996

تازةثا. ابن الياسمينتازةم.م الدواوير 1179974106/09/2000 58 KHALID NTITAH69917P0521313/09/2002

مكناسثا. محمد الخامستازةثـا. تـــاهلة 1171807210/09/2001 54 RACHID FLIOU69515S01131311/11/2002

ســـلثا. الحسين السلويتازةثـا. تـــاهلة 1044150816/09/1996 63 IDRISSI FAWZI NAOUAL69515S011515O16/09/2004

تازةثا. النصرتازةثا. الزيتون 329083216/09/1988 58 EL YADARI ABDELGHAFOUR69913S01151510/09/2001

تازةثا. الوحدةتازةثا.يوسف بن تاشفين 1279562207/09/2004 24 JBILOU KARIM69515S03181805/09/2007

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةتازةثـا. تـــاهلة 218850126/11/1982 104 ASSETIH MOHAMMED69515S011919A16/09/1990

صفروثا. لل سلمىتازةثـا. تـــاهلة 344653916/09/1991 90 OUAARAB ABDELHAFID69515S011919A16/09/1993

إنزكان ايت ملــولثا. الصفاءتازةثا.يوسف بن تاشفين 1152735116/09/1999 42 SEBTI SOUAD69515S03191905/09/2008

مولي يعقوبثا. عباس العمرانيتازةثا. علي بن بري 10513271016/09/1997 76 NAJOUA BOURASSE69000S012020O16/09/1997
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تاوناتثا. المنصور الذهبيتازةثا. 2 اكتوبر 55 3902501016/09/1991 98 JABAR MOHAMED69105S012222A16/09/1991

طنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريستازةثا. ابن الياسمين 1053216116/09/1996 78 OUDDOU ABDESSALAM69000S032222A16/09/1996

جرسيفثا. ابن سيناتازةثا.يوسف بن تاشفين 1277648707/09/2004 24 ZAHDALI ABDERRAHIM69515S03232305/09/2007

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةتازةثا. سيدي عزوز 1542537106/04/2009 18 AITOUNA HAMIDA69000S022323O06/04/2009

وزانثا. ابن زهرتازةثا.يوسف بن تاشفين 1051363116/09/1997 74 CHERIK NAJIB69515S03242416/09/1997

سيدي سليمانثا. قاسم امينتازةثا.عمر الخيام 1438841704/01/2007 35 BLELLETTA FATIMA69000S16242404/01/2007

مولي يعقوبثا. احمد زكي العلويتازةثـا. تـــاهلة 1542297709/02/2009 19 EL AZRI LOUBNA69515S012424O09/02/2009

صفروثا. محمد الفاسيتازةثا. 2 اكتوبر 55 1281459307/09/2004 42 HAMMOUMI ELHOUSSAINE69105S012525X 07/09/2004

سيدي البرنوصيثا. ابن الروميتازةثا. الوحدة 1542483306/04/2009 18 TAYMOURYA HICHAM69915S022525Z06/04/2009

فاسثا. إبن سـودةتازة م.م اولد عامر 1179649606/09/2000 60 SALMI KACEM69800P06727206/09/2001
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تاوريرتثا. الفتحفيجيجثا. بـــدر 1308757205/09/2003 53 DEROUICH SAFAE29117S01101005/09/2003

شفشاونثا.الحاج الحضريفيجيجثا. المير مولي رشيد 14383261408/01/2007 30 HAMZA LATIFA29309S01101008/01/2007

تازةثا. الوحدةفيجيجثا. ابن خلدون 1445534704/02/2008 29 MAMOUN LAILA29311S01101004/02/2008

الرشيديةثا. ابن حزمفيجيجثا. أبي عنـان 1439206601/02/2007 28 HAMDAOUI ALLAL29115S01101009/10/2007

الدار البيضاء أنفاثا. ولدةفيجيجثا. بـــدر 1445533104/02/2008 24 ALILOU SIHAM29117S01101004/02/2008

تازةثا. 2 اكتوبر 55فيجيجثا. القاضي عياض 1503731405/09/2008 18 CHATERE NEZHA29305S01101005/09/2008

برشيدثا.ابن رشدفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1410114406/09/2006 30 BRAHMI MOHAMMED29111S01111106/09/2006

خنيفرةثا. ام الربيعفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1277250107/09/2004 42 ABDOUSSI ACHOUR29111S01121207/09/2004

اليوسفيةثا. القدسفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1446563305/09/2007 24 ELMERDI MOHAMMED29111S011212Z05/09/2007

وجدة انجــادثا.العربي الحسينيفيجيجثا. بـــدر 1503644505/09/2008 18 BENAMAR HICHAM29117S01121205/09/2008

القنيطرةثا. إدريس الولفيجيجثا. بـــدر 1438342108/01/2007 30 ALLAM ALI29117S01131308/01/2007

بولمانثا. ابو بكر الرازيفيجيجثا. القاضي عياض 1438348908/01/2007 26 EL KHILI ABDELHAY29305S01131322/10/2008

جرسيفثا. ابن سينافيجيجثا. القاضي عياض 1445480104/02/2008 24 JRAOUI FATNA29305S01131304/02/2008

الحسيمةثا. الخزامىفيجيجثا. أبي عنـان 1445481204/02/2008 24 MEKDARI HANANE29115S01131304/02/2008

بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةفيجيجإع. الفتح 1281286607/09/2004 43 HMIMIDA AMAL29305S021818O07/09/2004

بركــانالثانوية الفلحيةفيجيجثا. القاضي عياض 1275936614/11/2002 55 BOUHARRADA MALIKA29305S01191907/09/2004

مكناسثا . ابن الروميفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1278817107/09/2004 43 ELABID SOUNDOUSS29111S011919O07/09/2004
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تاوريرتثا. الفتحفيجيجثا. القاضي عياض 1410406106/09/2006 28 HEDDAD HICHAM29305S01222205/02/2008

برشيدثا.خالد ابن الوليدفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1438449108/01/2007 30 LAMRIOUI DRISS29111S01232308/01/2007

سيدي البرنوصيثا. إبن المعتزفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1438453108/01/2007 30 EL BAKKALI KARIM29111S01232308/01/2007

الحوزثا. تمصلوحتفيجيجثا. المام البخاري )ت  ا( 1445536304/02/2008 24 ZENASNI AMAL29309S042323O04/02/2008

تاوناتثا.عبد الكريم الخطابيفيجيجثا. إبن البناءالمراكشي 1445538104/02/2008 24 EL OUAHBI KARIM29111S01232304/02/2008

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيدفيجيجثا. بـــدر 1438384108/01/2007 30 TAOUIL HAMID29117S01242408/01/2007

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمفيجيجثا. القاضي عياض 1438403108/01/2007 30 NIMOUR ABDERRAZAK29305S01242408/01/2007

ســـلثا. القاضي عياضفيجيجثا. أبي عنـان 1438410708/01/2007 28 ZARAOUI HASSAN29115S01242405/09/2007

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريفيجيجم.م محمد المختار الجماعاتية 1239435106/09/2001 46 SERRAJ TAOUFIK29305P0522526/04/2005

تاوناتثا. الوحدةفيجيجثا. المام البخاري )ت  ا( 1445475404/02/2008 24 HAYEB KAMAL29309S04252504/02/2008

دريوشثا. تفريسيتدريوشم.م بني عبد السلم 1173894306/09/2000 60 ABDELOUAHED AHARROUD49719P0421006/09/2001

تازةثا. النصردريوشثا. المل 1503778405/09/2008 23 SALIMA ELALLAME49721S01101005/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا.عبد ا المديونيدريوشثا. المل 1542871106/04/2009 23 HAJJAJ SOUMIA49721S01111106/04/2009

الناضورثا.مقدم بـوزيـاندريوشاع.تروكوت 1542868706/04/2009 18 MOHAMED AL MASSAOUDI49039S01111106/04/2009

بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةدريوشثا. تفريسيت 1171512306/09/2001 44 BERQIA HICHAM49031S011515Z05/09/2008

صفروثا. محمد الفاسيدريوشثا. بودينار 12769001305/09/2003 48 HAKIMI KHADIJA49715S02191905/09/2003

تاوناتثا. المنصور الذهبيدريوشثا. مولي اسماعيل 1438419208/01/2007 30 KHAMAR LAZAR49113S02222217/01/2007
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تازةثا. ابن الياسميندريوشثا. المل 1503790105/09/2008 21 EL ARROUF FATIMA49721S012222O05/09/2008

الصخيرات تمارةثا. المنصور الذهبيدريوشثا. بودينار 1503698605/09/2008 18 BOULAAYOUN ABDELHAKIM49715S022222Z11/10/2008

تطوانثا. الحمراءدريوشثا. بودينار 1261608204/09/2002 54 EL MORHIT ABDELLATIF49715S02232304/09/2002

ســـلثا. المتنبيدريوشثا. مولي اسماعيل 1438438108/01/2007 31 HASSAN BENTALEB49113S022323Z08/01/2007

ســـلثا.النهضةدريوشثا. المل 1542908106/04/2009 19 NHARI FOUZIA49721S012323O06/04/2009

بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةدريوشثا. المل 1542900106/04/2009 18 OUAFA HANNACHI49721S012323O06/04/2009

الرحامنةثا. السلمدريوشاع.تروكوت 1542904106/04/2009 18 ELMOKHTARI OUSSAMA49039S012323Z06/04/2009

سيدي سليمانثا. قاسم اميندريوشثا. مولي اسماعيل 1542905606/04/2009 18 BRHADA SIHAM49113S022323O06/04/2009

الناضورثا.مقدم بـوزيـاندريوشثا. محمد السادس 1410365106/09/2006 30 MOHAMMED FOUTA49726S02242406/09/2006

دريوشثا. مولي اسماعيلدريوشثا. محمد السادس 1277895107/09/2004 24 BEN YAKHLEF KARIM49726S02242405/09/2007

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيدريوشثا. مولي اسماعيل 1542877606/04/2009 18 BOULOUIZ AZIZ49113S022424Z06/04/2009

سيدي سليمانثا. المير مولى عبد ادريوشثا. مولي اسماعيل 1443755205/09/2007 24 SAM ZAHID49113S02272705/09/2007

الناضورثا. سلوان الحسانيالناضورثا.مقدم بـوزيـان 398228116/09/1991 70 ABDELKADER  EL MAATI49507S01101016/09/1999

الناضورثا. حسان بن ثابــتالناضورم.م إموساتن 63553116/09/1995 66 YOUSSEF TALBI49505P0221016/09/1999

فاسثا. سيدي ابراهيمالناضورثا.عبد الكريم الخطابي 1445529104/02/2008 25 LAILA KISSANE49000S011010O04/02/2008

وجدة انجــادثا. السلمالناضورثا.مقدم بـوزيـان 1045382116/09/1996 68 BELRHAZZAL  BRAHIM49507S01111106/09/2001

وجدة انجــاداع.محمد السادسالناضوراع. علل الفاسي 90007116/09/1995 62 YAHYA  NEJJAR49517S02111116/09/2002
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الناضورثا. حمان الفطواكيالناضورثا. ابن سيناء 1276596113/11/2001 42 BELKOUZ HASSAN49300S03111107/09/2004

ســـلثا.الحسن التانيالناضورثا. حمان الفطواكي 1438358208/01/2007 30 NEZHA  OUZZAOUI49000S07111108/01/2007

بركــانثا. الليمونالناضوراع. بني سيدال 1438373508/01/2007 30 LATIFA SOUJAA49013S01111108/01/2007

وجدة انجــادثا. لل اسماءالناضورم.م وادي الذهـب 1236531106/09/2001 58 EL MAKKI HICHAM49511P1021206/09/2001

الناضورثا. ابن الهيثمالناضورم.م وادي الذهـب 1238083106/09/2001 58 LAKHLOUFI JAMAL49511P1021206/09/2001

الناضورثا.الناظور الجديدةالناضورم.م المام الطبري 1239805106/09/2001 44 ZALARH AZIZ49319P0921225/09/2008

فاسثا. ابن رشدالناضورثا.الناظور الجديدة 1285093116/09/2005 38 HANANE KHAI49000S111212O16/09/2005

وزانثا. مولي عبد ا الشريفالناضورم.م وادي الذهـب 1405784120/02/2008 29 AICHA ZIANI49511P1021220/02/2008

خنيفرةثا. التأهيلية المجدالناضورثا.مقدم بـوزيـان 1503732405/09/2008 18 CHDAOUI ABDELAALI49507S011212Z05/09/2008

بركــانالثانوية الفلحيةالناضورثا.مقدم بـوزيـان 56395616/09/1994 74 MOSTAFA AZZA49507S01131306/09/2000

بركــانثا. ابن بطوطةالناضورثا. حسان بن ثابــت 365509316/09/1989 50 AABALOU AHMED49517S01131307/09/2005

الصخيرات تمارةثا. ابي بكر الرازيالناضورثا. طه حسين 1438343308/01/2007 35 FATIMA MONKACHI49300S01131308/01/2007

الحسيمةثا. ابي يعقوب البادسيالناضورثا. الشريف محمد أمزيان 1409869106/09/2006 30 RIDOUAN ABBACH49000S05131306/09/2006

خنيفرةثا. الحسن اليوسيالناضورثا. فرخانة 15428611406/04/2009 18 FOUAD QACHCHACHI49317S01131306/04/2009

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليالناضورثا.عبد الكريم الخطابي 1170824211/09/2000 54 ILYASS DEROUICH49000S01151504/09/2002

ســـلثا. غانديالناضورثا عثمان بن عفان 1279943428/09/2004 24 REZZOUG HANANE49311S03181805/09/2007

الحي الحسنيثا. ابن الياسمينالناضورثا. الفيـــض 1444396321/01/2008 24 KARAM LAMYA49000S10181821/01/2008
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صفروثانوية مولي إدريس الكبرالناضورثا. الفيـــض 2190121104/01/1983 74 ABDELLAH  SALLOU49000S10191916/09/1997

بركــانثا. القدسالناضورثا. حسان بن ثابــت 348137230/10/1988 62 AHMED  EL MERZOUKI49517S01191911/09/2000

ســـلثا.ابن هانيالناضورثا.عبد الكريم الخطابي 1438411208/01/2007 31 HOUMADI AZIZ49000S012222Z08/01/2007

بركــانثا. ابن بطوطةالناضورثا.محمد الخامس 1176982306/09/2000 30 TAHRI KHALID49000S08222205/09/2008

المحمديةثا. عين  حرودةالناضورثا. ابن الهيثم 1445503120/02/2008 25 MANSOURI MOHAMMED WADIA49511S012222Z10/03/2008

تاوناتثا.طه حسينالناضورثا. الفيـــض 1445497520/02/2008 24 BOULIFA KHALID49000S10222220/02/2008

سيدي سليمانثا. القصيبةالناضورثا. فرخانة 1445502920/02/2008 24 MATAZI ISSAM49317S01222220/02/2008

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيالناضورثا. طه حسين 1445518120/02/2008 24 DARFI SALAH49300S012222Z20/02/2008

تاوريرتثا. الفتحالناضورثا. الفيـــض 1284447507/09/2005 18 SOUFIAN AKOUDAD49000S10222216/09/2008

ســـلثا. السهولالناضورثا. فرخانة 1438435408/01/2007 32 LABIOUI HICHAM49317S012323Z08/01/2007

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةالناضورثا. سلوان الحساني 1409943706/09/2006 29 BOUCHRA AMARA49321S042323O17/09/2007

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةالناضورثا.محمد الخامس 1446307105/09/2007 24 KOURSAOUI LOUBNA49000S082323O05/09/2007

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيالناضورثا. ابن الهيثم 1043754216/09/1996 78 ANASS RAISSOUNI49511S012424A16/09/1996

تازةثـا. تـــاهلةالناضورثا. ابن الهيثم 1153412116/09/1999 54 AKHATAR ABDERRAHMANE49511S01242404/09/2002

طنجة أصيـلةثا. الحسن 2الناضورثا.مقدم بـوزيـان 1152802816/09/1999 48 BEN YOUSSEF MOHAMMED49507S01242405/09/2003

سيدي قاسمثا. فلسطينالناضورثا. حسان بن ثابــت 1275980316/10/2002 36 TAYEBI HAMID49517S01242419/09/2007

سيدي البرنوصيثا.عثمان بن عفانالناضورثا. طه حسين 1438389108/01/2007 30 EZZAAFRANI MUSTAPHA49300S01242408/01/2007
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سيدي البرنوصيثا.عثمان بن عفانالناضورثا. طه حسين 1438390108/01/2007 30 SAJAI NOUREDDINE49300S01242408/01/2007

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولالناضورثا. ابن الهيثم 1438392308/01/2007 30 SOUABNI  KAMAL49511S012424Z08/01/2007

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيالناضورثا. فرخانة 14383931008/01/2007 30 TOUIR RACHID49317S01242408/01/2007

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليالناضورثا. سلوان الحساني 14383951508/01/2007 30 BAKKALI SAID49321S04242408/01/2007

شفشاونثا.الحاج الحضريالناضورثا.محمد الخامس 14455231420/02/2008 24 MERROUN HASSAN49000S08242420/02/2008

سيدي بنورثا. محمد الخامسالناضورإع. سلوان الجديدة 1447145105/09/2007 24  ABDELMALEK  MATINE49321S02242405/09/2007

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورالناضورثا. طه حسين 1438378408/01/2007 30 YOUSSEF WAZADY49300S012525Z08/01/2007

سيدي سليمانثا. إبن زيدونالناضورثا. طه حسين 1409970906/09/2006 30 ABOUBAKR ASSOUAL49300S01727206/09/2006

الحاجبثا. 11 ينايروجدة انجــادثا.العربي الحسيني 1284913607/09/2005 36 ECH-CHETIOUY MARIA55000S33121214/10/2005

إيفرنثا. طارق بن زيادوجدة انجــادثا.المغرب العربي التقنية 1410038406/09/2006 30 ABDERRAHMANE BEN ADDOU55000S07727206/09/2006

وجدة انجــادثا.زينب النفزاويــــــــةبركــانثا. النهضة 298612116/09/1986 91 BAKHTAOUI ABDELAZIZ55100S011111A16/09/1994

وجدة انجــادثا. إيسلــيبركــانثا. النهضة 304593116/09/1986 90 AZAAJ ABDELMAJID55100S011111A16/09/1993

وجدة انجــادثا.المغرب العربي التقنيةبركــانثا. النهضة 338358116/09/1988 90 OUIJAN ABDELLATIF55100S011111A16/09/1993

وجدة انجــادثا.المغرب العربي التقنيةبركــانثا. الليمون 306484121/09/1987 82 BERHILI HOMMAD55010S011111A16/09/1995

وجدة انجــادثا. عبد ا كنونبركــانثا. القدس 1155217116/09/1999 48 MOUFFOQ ABDERRAHIM55010S06111101/04/2008

وجدة انجــادثا. المتنبيبركــانثا. ملوية 237688116/09/1984 40 ELBARHDADI BACHIR55010S07111101/04/2008

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريبركــانثا.ابي الخير 310874216/09/1987 38 YACOUBI MUSTAPHA55010S02111106/09/2006

P53 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

تازةثا. الكنديبركــانثا. ملوية 1410237106/09/2006 30 EL HAJJOUJI HICHAM55010S07121206/09/2006

وجدة انجــادثا. المتنبيبركــانثا. النهضة 298676216/09/1986 91 SEBBAR ABDENNEBI55100S011313A16/09/1994

الحاجبثا. الثلوجبركــانثا. ابن بطوطة 1051676316/09/1997 74 KAJJAJ RACHID55111S011313X 16/09/1997

الناضورثا عثمان بن عفانبركــانم.م سعد بن عبادة 1120101316/09/1998 30 FRHRIR  MOSTAFA55111P0621806/09/2008

ســـلثا. عبد الرحيم بوعبيدبركــانإع.سيدي محمد  بن عبد الرح 892746416/09/1989 100 DIYEN JAMILA55100S022323A28/09/1992

بركــانثا. النهضةبركــانثا. ابن بطوطة 1052034216/09/1997 74 ZERROUQI ZAHRA55111S01232316/09/1997

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيبركــانثا. ابن بطوطة 889697319/09/1988 54 AGOUB   LATIFA55111S01232304/09/2002

سيدي قاسمثا.الوحدةبركــانثا. ملوية 1438440508/01/2007 35 BELOUJA SABAH55010S07232308/01/2007

سيدي قاسمثا.20 غشتبركــانإع . الخوارزمي 1438456508/01/2007 33 JAOUAK KHADIJA55307S01232313/09/2007

شيشاوةثا. لمزوضيةبركــانثا. النهضة 1439205802/03/2007 28 ALOUAH MOHAMED55100S01232313/09/2007

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريبركــانثا. النهضة 325209125/02/1988 104 RAKBA YOUSSEF55100S012424A16/09/1992

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةبركــانثا. القدس 1438432108/01/2007 30 HAFIANE MOURAD55010S06242408/01/2007

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداويبركــانثا.ابي الخير 1438433108/01/2007 30 ELOUALI ELHAFED55010S02242408/01/2007

بركــانثا. النهضةجـــرادةثا.ابن خلدون 743971216/09/1993 42 ABDELLATIF EL HILALI55305S01111107/09/2004

وجدة انجــادثا. عمر ابن عبد العزيزجـــرادةثا.ابن خلدون 1278490107/09/2004 42 EL HOUMSI  SIHAM55305S011111O07/09/2004

بركــانثا. النهضةجـــرادةاع. ابن الهيثم 717784316/09/1993 34 KHALID AYYADI55001S07111105/09/2007

بركــانثا. النهضةجـــرادةثا. الزرقطوني 1045824316/09/1996 30 EJILALI ESBIA55300S01111117/09/2008
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سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمجـــرادةثا. الزرقطوني 1438371308/01/2007 30 BNA SERSAR55300S01111108/01/2007

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريجـــرادةثا.جابر بن حيان 1503814905/09/2008 18 KARIMA ELFATMI55300S04121205/09/2008

مكناسثا. بدرجـــرادةثا.جابر بن حيان 1172170112/11/2001 58 AICHA TOUZANI55300S04131312/11/2001

سيدي قاسمثا. بلقصيريجـــرادةإع. سيدى محمد بن عبد ا 1438353208/01/2007 30 HADDA ASSEMMAR55300S02131308/01/2007

بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةجـــرادةثا.ابن خلدون 1043936416/09/1996 72 MOHAMMED FILA55305S011515Z16/09/1998

بركــانثا. النهضةجـــرادةثا.ابن خلدون 344779316/09/1988 82 REDOUANE SEDDOQI55305S012323A16/09/1995

بركــانثا. النهضةجـــرادةثا.جابر بن حيان 845791210/11/1993 66 ALI ELHAMDI55300S04242416/09/1999

الصخيرات تمارةثا عبد الرحمان الداخلجـــرادةإع.المام البخارى 1438397308/01/2007 30 ECHARKAOUI EL MAATI55300S03242408/01/2007

سيدي قاسمثا. المير مولي رشيدجـــرادةثا.ابن خلدون 1438398708/01/2007 30 RACHID FITESS55305S012424P 08/01/2007

سيدي قاسمثا. الوفاءجـــرادةاع. عبد الكريم الخطابي 1438399408/01/2007 30 SAID GRICH55305S03242408/01/2007

وجدة انجــاداع.محمد السادستاوريرتثا. الزيتون 1050031116/09/1996 62 MESRAR       HAMID55713S01111116/09/2000

وجدة انجــادإع. المسيرةتاوريرتثا العيون الجديدة 296626116/09/1986 58 CHAHID        MOSTAFA55713S05111111/10/2001

وجدة انجــادإع. المسيرةتاوريرتم.م. النجاح 1155218116/09/1999 30 BOUKADDOUR   MOSTAFA55717P05121206/09/2006

تطوانثا محمد المكي الناصريتاوريرتثا.صلح الدين اليوبي 1438333108/01/2007 30 MENDIL SOUMAYA55700S05121208/01/2007

بركــانثا.ابي الخيرتاوريرتثا. الزيتون 1503880123/09/2008 18 EL-HASANIYA EL-MAHJOUBY55713S01121223/09/2008

جـــرادةثا. القدس التاهيليةتاوريرتثا. الفتح 762963315/10/1991 50 TAIBI   RACHID55700S011313Z05/09/2003

الخميساتثا. ادريس بنزكريتاوريرتثا.صلح الدين اليوبي 1439212101/02/2007 30 CHERRAJ MOHAMED55700S05242401/02/2007
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مديونةثا. زينب النفزاويةتاوريرتثا.صلح الدين اليوبي 14384051908/01/2007 30 LAACHIR SAID55700S05252508/01/2007
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إنزكان ايت ملــولثا. محمد البقاليوادي الدهباع. مولي رشيد 1284977207/09/2005 36 EL KASSI    LARBI53000S08101007/09/2005

بنى مللثا.مولي اسماعيلوادي الدهبثا. الحسن الثاني 1439143208/01/2007 30 ABDENBI   ELKHALLOUFI53000S01101008/01/2007

اسفيثا. الفقيه الكانونيوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1439146408/01/2007 30 ASOUITAT   ABDERRAHIM53000S09101008/01/2007

تينغيرثا. عبد الكريم الخطابيوادي الدهبثا. الفتح 1447462505/09/2007 24 TAHIRI MOHAMED SALEM53000S06101005/09/2007

ميدلتثا. المام عليوادي الدهبثا. المــام مـالك 15040261305/09/2008 18 RACHID IBRAHIMI53000S04101005/09/2008

الرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيليةوادي الدهبثا. المــام مـالك 1445463120/02/2008 24 ELOUIZA AHMED53000S04111120/02/2008

القنيطرةثا. علل التازيوادي الدهبثا. المــام مـالك 1504025405/09/2008 18 LAHCEN IBOUD53000S04121205/09/2008

الصويرةثا. تالمستوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1504010505/09/2008 18 ABDELALI HAQIRA53000S09181805/09/2008

مكناسثا.الخوارزميوادي الدهبثا. الحسن الثاني 12770171005/09/2003 48 EL BACHIR          OUHARMA53000S01191905/09/2003

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولوادي الدهبثا. الحسن الثاني 1446523205/09/2007 24 BOURJA  OUISSAM53000S01191905/09/2007

الرحامنةثا. الشهيد صالح السرغينيوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1444404821/01/2008 24 SAMIR SISAGHIR53000S09222221/01/2008

صفروثا.محمد السادسوادي الدهبثا. الحسن الثاني 1504090405/09/2008 18 OUADIE KOUBAITI53000S012222Z05/09/2008

إنزكان ايت ملــولإع. المام الجزوليوادي الدهباع. مولي رشيد 1285087707/09/2005 36 KATIRI    ABDERRAHMAINE53000S08232307/09/2005

ميدلتثا.مولي علي الشريفوادي الدهبثا. الفتح 1443714605/01/2007 24 RAHIOUI  MOHAMMED53000S06232305/09/2007

إنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسينوادي الدهبثا. الحسن الثاني 1439152108/01/2007 30 ABDESSAMAD  EL HASSANI53000S01242408/01/2007

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1443705505/09/2007 24 OUSSLIMANE ABDELLAH53000S09242405/09/2007

الصخيرات تمارةثا.القاضي عياضوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1445462420/02/2008 24 RADOUCHE SAID53000S09252520/02/2008

P57 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

وادي الذهب - الكويرة09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

تازةثا. 2 اكتوبر 55وادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 1446583305/09/2007 24 EL YAAGOUBI MOHAMED53000S09252505/09/2007

تازةثا. النصروادي الدهبثا. الحسن الثاني 1504651505/09/2008 18 AHMED  AKOUIBAA53000S01252505/09/2008

P58 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

10

سيدي البرنوصيثا. إبن المعتزبوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1446683106/09/2007 29 JINAH HIND43105S01181806/09/2007

برشيدثا. الحسن الثانيبوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1446545106/09/2007 24 CHAKIRI LAMYAE43105S01181806/09/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليبوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1443726206/09/2007 24 RHAZI JAAFAR43105S01191906/09/2007

تينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين وابوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1444387224/01/2008 24 ADLAOUI HAMID43105S012222Z24/01/2008

ســـلثا. المنظر الجميلبوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1439113203/01/2007 30 ANZOURI ABDALLAH43105S01242403/01/2007

برشيدثا.خالد ابن الوليدبوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 1542454606/04/2009 18 NABAOUI43105S01242406/04/2009

الخميساتثا. وادي  الذهببوجدورثا.احمد بن محمد الراشدي 14447611018/02/2008 24 ESSAOUABI ABDESSAMAD43105S01252518/02/2008

برشيدثا. الحسن الثانيطرفايةثا. طرفاية 1504111405/09/2008 18 LAKHDAR SIDI MOHAMED43113S01222205/09/2008

إنزكان ايت ملــولثا. الصفاءالعيونثا. ابن بطوطة 728398129/04/1993 94 EL YANOUTI MOHAMED43001S171010A29/04/1993

سيدي قاسمثا. فلسطينالعيونثا. التنمية 1439102103/01/2007 30 EL ASYOUTE MOHAMED43000S14101003/01/2007

تيزنيتثا.الوحـــدة و الملحقةالعيونالثانوية التأ الساقية الحمراء 1444775105/02/2008 24 TAOUFIKI ABDELLAH43001S20101011/02/2008

تاوناتثا.خالد بن الوليدالعيونثا. حي القسـم 1439100405/12/2006 33 ESSAID SOUAD43000S10111103/01/2007

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيالعيونثا. الحسـن الثاني 1503854105/09/2008 18 ELIDRYSY ABDELALI43000S011212Z05/09/2008

الخميساتثا. وادي  الذهبالعيونثا. ابن بطوطة 1504253105/09/2008 18 RIH ABDELHAFID43001S17121205/09/2008

فاسالمعهدالجديدلرعايةالمكفوفينالعيونثا. المصلـــــــى 720319216/09/1992 94 HAOUATI ISMAIL43000S111313A16/09/1992

برشيدثا. الخوارزميالعيونثا. الحسـن الثاني 1151467315/09/1999 42 KHADFY YOUNESS43000S01151507/09/2005

اسفيثا.مولي اسماعيلالعيونثا. التنمية 244391328/09/1987 44 BITANE ZOUBIDA43000S141818O26/09/2006
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كلميمثا. الفضيلةالعيونالثانوية التأ الساقية الحمراء 1309841124/09/2003 18 SALKI OMAR43001S20181829/09/2008

تاوناتثا.عبد الكريم الخطابيالعيونثا. الحسـن الثاني 1542451606/04/2009 18 ZEROUALI AMAR43000S01181806/04/2009

اكادير اداوتنـان اع. احمد شوقي والملحقةالعيونثا.محمد الخامس 398905126/09/1992 86 IMIOUSSAKA BRAHIM43000S071919A26/09/1994

طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدالعيونثا.محمد الخامس 743793116/09/1993 82 EL MADANI BACHIR43000S07222216/09/1997

اسفيثا. الجاحظالعيونثا. المصلـــــــى 1504092205/09/2008 18 NAJIB KOURAM43000S112222Z05/09/2008

دريوشثا. مولي اسماعيلالعيونثا. ابن بطوطة 14443901004/02/2008 24 ARBAOUI ABDELKADER43001S17232304/02/2008

اليوسفيةثا. كشكاطالعيونإع. الشاطــئ 1409636106/09/2006 30 EL KHOUMRI HICHAM43403S01242406/09/2006

الرحامنةثا. السلمالعيونثا. التنمية 1439112903/01/2007 30 OSMANE AHMED43000S14242403/01/2007

برشيدثا. الخوارزميالعيونثا. حي القسـم 1410303707/09/2006 22 EL OMRANI SAID43000S10242405/09/2008

الرشيديةثا. الميرة لل سلمىالعيونثا.لسان الدين ابن الخطيب 1542457306/04/2009 18 ZENNOUHI  LARBI43000S13242406/04/2009

سيدي بنورثا.سيدي بنورالعيونثا. معارك تكل 1444754311/02/2008 24 FADI HICHAM43001S21252511/02/2008

سيدي قاسمثا. بلقصيريالعيونثا.لسان الدين ابن الخطيب 1444756211/02/2008 24 KORCHYINE  REDOUAN43000S13252511/02/2008
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اسفيإع. فاطمة الفهريةأسـا الزاكثا. وادي الصفا 1446486205/09/2007 24 BEZTAM ABDELILAH31505S03101005/09/2007

قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1445258120/02/2008 24 AIT ALHAMDI ABDERRAZZAK31505S02111120/02/2008

بركــانثا.ابي الخيرأسـا الزاكاع. عوينة لهنا 1504269108/09/2008 18 SALHI MOHSINE31003S02111108/09/2008

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1446729105/09/2007 24 CHKIF MOHMED31505S021212Z05/09/2007

الرشيديةثا. محمد الخامسأسـا الزاكثا. وادي الصفا 1504292208/09/2008 18 TAHIRI MOULAY SLIMAN31505S03121208/09/2008

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1504311208/09/2008 18 TNAIMOU KHALID31505S02131308/09/2008

سيدي قاسمثا.20 غشتأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1504061808/09/2008 18 KANOUTE KARIM31505S02151508/09/2008

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 14452621020/02/2008 29 BESSAM GHIZLANE31505S02181820/02/2008

قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلأسـا الزاكثا. ارغيوة 1503605305/09/2008 18 BABAOUAD MJID31511S02181805/09/2008

ازيللثا. دمناتأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 15041561108/09/2008 18 MARZOUKI MOHAMED31505S02181808/09/2008

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1410286106/09/2006 30 EL MAHROUK ANASS31505S02191906/09/2006

ســـلثا. احمد شوقيأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1438784901/01/2007 30 BOUCHRA BOUZERDA31505S02222201/01/2007

ســـلثا. ولدةأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1438787501/01/2007 30 LOUIZI RACHID31505S02222201/01/2007

ازيللثا. واويزغتأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1542333403/02/2009 18 ELJADIDI ABDERRAHIM31505S02222203/02/2009

تازةثا. النصرأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1445312520/02/2008 24 BEN AYACHI KHALID31505S02232320/02/2008

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليأسـا الزاكإع. النصر 1445319920/02/2008 24 BELATTAR HICHAM31511S01232320/02/2008

خنيفرةثا. التأهيلية المجدأسـا الزاكثا. ارغيوة 1446691505/09/2007 24 KBOUSSY MOHAMED31511S02232305/09/2007
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شتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراءأسـا الزاكثا. وادي الصفا 1503514508/09/2008 18 AGOURAM MOULOUD31505S03232308/09/2008

الجديدةثا.المام البخاريأسـا الزاكاع.علل الفاسي 1542717206/04/2009 18 ELKAOUNE ABDELALI31001S01232306/04/2009

الحي الحسنيثا. السلمأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1444379222/01/2008 24 TOULNI YOUSSEF31505S02242422/01/2008

سيدي البرنوصيثا.محمد السادسأسـا الزاكثا. وادي الصفا 1445281120/02/2008 24 RACHID HASSAN31505S03242420/02/2008

سيدي قاسمثا. فلسطينأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1446492205/09/2007 24 BOUACHRI MOUHCINE31505S02242405/09/2007

إنزكان ايت ملــولإع. المام الجزوليأسـا الزاكاع. عوينة لهنا 1505409308/09/2008 18 OUTIGA AHMED31003S02242408/09/2008

الصويرةثا. نورس موكادورأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1277734907/09/2004 42 NORDINE AIT AHMED OU MANSOUR31505S02252507/09/2004

سيدي البرنوصيثا. الشهيد ادريس الحريزيأسـا الزاكثا. عقبة ابن نافع 1410560106/09/2006 30 MHAND ABDERAZZAK31505S02252506/09/2006

سيدي قاسمثا. فلسطينالسمارةثا.مــــولي رشيد 1410298306/09/2006 30 DRISS ELMOUTAWAKIL25000S01101006/09/2006

ســـلثا. القاضي عياضالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1438768301/01/2007 30 TAOUFIK ELBADRI25000S031111Z01/01/2007

الحي الحسنيثا. ابن الهيثمالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1542690106/04/2009 18 ACHIQ ABDELLATIF25000S03111106/04/2009

الـــرباطثا. المنصور الذهبيالسمارةثا.مــــولي رشيد 1277993307/09/2004 42 RADOUANE  ELAISSAOUI25000S01121207/09/2004

برشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقةالسمارةاع. ابن الهيثم 1505265205/09/2008 18 KHAFALLAH  MOURAD25001S09131305/09/2008

سيدي قاسمثا.الوحدةالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1443640405/09/2007 24 RADOUAN MATOUGUI25000S03181805/09/2007

كلميمثا. لل مريمالسمارةثا.مــــولي رشيد 1504135105/09/2008 23 LOUAMAN  AICHA25000S01181805/09/2008

الحسيمةثا. مولي اسماعيلالسمارةثا.مــــولي رشيد 1503581305/09/2008 18 ARROUJI MOHAMED25000S01191905/09/2008

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناالسمارةثا.مــــولي رشيد 15043121005/09/2008 18 TOUIMER MOHAMED25000S01191905/09/2008

P62 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

شتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزميالسمارةثا.مــــولي رشيد 1410566106/09/2006 30 MOHAMED  MOHAINE25000S01202006/09/2006

ســـلثا. احمد الحنصاليالسمارةثا.مــــولي رشيد 14387851301/01/2007 30 AOMAR BIARI25000S01222201/01/2007

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1282516507/09/2005 36 ABDELAZIZ AIT IAAZZA25000S032323Z07/09/2005

سيدي قاسمثا. فلسطينالسمارةثا.مــــولي رشيد 1438803713/09/2006 30 EL HALHOULI MOHAMMED25000S01232301/01/2007

تازةثا.يوسف بن تاشفينالسمارةثا.مــــولي رشيد 15041471105/09/2008 18 MAHMOUD  RACHID25000S01232305/09/2008

برشيدثا.ابن رشدالسمارةثا.مــــولي رشيد 1153321416/09/1999 66 EL MGHARI MOHAMMED25000S01242416/09/1999

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1444378104/01/2008 24 EL MOUDEN LAHCEN25000S03242421/01/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا ايت باهاالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 15036231205/09/2008 18 BEKKAR ABDELLATIF25000S03252505/09/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونكلميمثا. محمد السادس التأهيلية 1445294320/02/2008 24 KHALLOUFA ABDELAAZIZ31313S04101020/02/2008

تاوناتثا. المام الشطيبيكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1445295520/02/2008 24 BOURKADI IDRISSI KHALID31313S01101020/02/2008

بولمانثا. تيشوكتكلميمثا. تغمرت 1445296620/02/2008 24 AATIFI ZAKARIA31305S021010ZX 20/02/2008

تاوناتثا. محمد السادسكلميمثا. محمد الخامس التأهيلية 1445297120/02/2008 24 RHAZI ABDELLATIF31313S15101020/06/2008

تطوانثا.الشريف الدريسيكلميمثا. الخوارزمي 1542708106/04/2009 18 EZ ZAIMUN MOHAMMED31313S111010Z06/04/2009

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةكلميمثا. بئر أنزران 1445251120/02/2008 24 BRIZ TAOUFIK31109S01111120/02/2008

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناكلميمثا.الحسن الثاني 1410516406/09/2006 22 LIMANE SAID31105S01111105/09/2008

تيزنيتثا.الوحـــدة و الملحقةكلميمثا. بئر أنزران 1276402111/02/2003 50 KATHIR LAHOUCINE31109S01121205/09/2003

الخميساتثا. موسى بن نصيركلميمثا. محمد السادس التأهيلية 1503493305/09/2008 18 AATTAR ABDELFATAH31313S04121205/09/2008
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طنجة أصيـلةثا.الخوارزميكلميمثا. بئر أنزران 1503666105/09/2008 18 BEN YOUNESS MOHAMED31109S01121205/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(كلميمثا.العرفان 1503676305/09/2008 18 BOUABID YOUNESS31111S03121205/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا.مولي ادريسكلميمثا.العرفان 1503769105/09/2008 18 EJJAAFARI ISSAM31111S03121205/09/2008

سيدي قاسمثا. الوفاءكلميمثا.الحسن الثاني 1503930205/09/2008 18 ESSIFY ABDELLATIF31105S01121205/09/2008

مديونةثا. الطلسكلميمثا.الحسن الثاني 1504340205/09/2008 18 ZIYANE KAMAL31105S01121205/09/2008

طرفايةثا. طرفايةكلميمثا.العرفان 1309770308/10/2003 36 KLAITIM MOULOUD31111S03131307/09/2005

فيجيجثا. أبي عنـانكلميمثا. تغمرت 14452111220/02/2008 24 EL AYACHI TAYEB31305S02131320/02/2008

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةكلميمثا. بئر أنزران 1445213120/02/2008 24 ZINE ELABIDIN RACHID31109S01131320/02/2008

فيجيجثا. القاضي عياضكلميمثا. طارق بن زياد 1445214120/02/2008 24 SEBAI BOUALEM31311S01131320/02/2008

تاوناتثا.خالد بن الوليدكلميمثا. بئر أنزران 1445216120/02/2008 24 EL HAFAR ABDELATIF31109S01131320/02/2008

ســـلثا. العباس مفتاحكلميمثا. التميز 1445218420/02/2008 24 BENTOUMIYA TAOUFIQ31313S13131320/02/2008

شيشاوةثا. لمزوضيةكلميمثا. الفضيلة 1542684206/04/2009 18 EL HADIRI KHALID31305S03131306/04/2009

الصويرةثا. المجدكلميمثا. طارق بن زياد 1542687106/04/2009 18 OUBIHI MOHAMMED31311S01131306/04/2009

اكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيدكلميمثا. الخوارزمي 1280142307/09/2004 42 KADAOUI LOUBNA31313S11151507/09/2004

إنزكان ايت ملــولإع. المام الجزوليكلميمثا. الخوارزمي 1280189507/09/2004 42 BATTOUSSE RAJAE31313S11151507/09/2004

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةكلميمثا.العرفان 15035261105/09/2008 18 AIT DAOUD AHMED31111S03151505/09/2008

سطاتاع. أنس بن مالككلميمثا. محمد السادس التأهيلية 15042461305/09/2008 18 RBAITI AMOR31313S04151505/09/2008
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ازيللثا. محمد السادس التقنيةكلميمثا.العرفان 1503600805/09/2008 18 BAALILI LAHCEN31111S03181805/09/2008

ورززاتثا. إبن الهيتم التقنيةكلميمثا.العرفان 1503817105/09/2008 18 EL FILALI MOHAMED31111S03181805/09/2008

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولكلميمثا. محمد الخامس التأهيلية 1504006405/09/2008 18 HAMOUDI KHALID31313S15181805/09/2008

شفشاونثا. عمر الجيديكلميمثا. لل مريم 1504058105/09/2008 18 KALLOUBI SAID31313S05181805/09/2008

شيشاوةثا. ايت هاديكلميمثا.الحسن الثاني 15041711305/09/2008 18 MHAILI ABDELAH31105S01181805/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا ايت باهاكلميمثا. الفضيلة 1542695106/04/2009 18 JGHI JAMAL31305S03181806/04/2009

سيدي البرنوصيثا . علل بن عبد اكلميمثا. الخوارزمي 1125003116/09/1998 70 RACHDAOUI MUSTAPHA31313S11191916/09/1998

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيدكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1276875705/09/2003 48 EL QUEMCH ABDELKRIM31313S01191906/09/2003

ميدلتثا. الحسن الثانيكلميمثا. التميز 1279743507/09/2004 34 BEN AISSI AHMED31313S13191905/09/2008

مكناسثا.الخوارزميكلميمثا.الحسن الثاني 1445199520/02/2008 29 ABOULKACEM AMINA31105S01191920/02/2008

الرشيديةثا. ابن حزمكلميمثا.العرفان 1445197220/02/2008 24 MAROUANI HAKIMA31111S031919O20/02/2008

إنزكان ايت ملــولثا. طارق بن زيادكلميمثا. بئر أنزران 1503503305/09/2008 18 ABOURACHID HAFID31109S01191905/09/2008

النواصرثا. توفيق الحكيمكلميمثا. تغمرت 1504275105/09/2008 18 SARDI MOHAMED31305S02191905/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنكلميمثا. التميز 1446378505/09/2007 24 AGNAOU HICHAM31313S13212105/09/2007

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميكلميمثا. التميز 1277464307/09/2004 40 EL ABBASSI MOHAMED31313S13222210/10/2005

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميكلميمثا. لل مريم 1438786201/01/2007 30 BOULAFTALI NAIMA31313S05222201/01/2007

إنزكان ايت ملــولثا.الفتحكلميمثا.الحسن الثاني 1445259720/02/2008 24 OUAILAL SALEK31105S01222220/02/2008
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بنسليمانثا.مليلةكلميمثا. طارق بن زياد 1445271120/02/2008 24 KHATIB HAMID31311S01222220/02/2008

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولكلميمإع .محمد  بن الحسن الحضرا 1447364305/09/2007 24 ARIBOU YOUSSEF31313S02222205/09/2007

برشيداع. المام مالككلميمثا. محمد السادس التأهيلية 92341216/09/1995 18 LAKRAFI EL MILOUDI31313S04222201/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الفارابيكلميمثا.الحسن الثاني 1504261405/09/2008 18 SAHILI MOHAMED31105S01222205/09/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونكلميمثا. الخوارزمي 1542703506/04/2009 18 AKHMACH ADNAN31313S11222206/04/2009

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدكلميمثا. المل التأهلية 1542704106/04/2009 18 HOMARI ABDELKADOUS31818S02222206/04/2009

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةكلميمثا. الخوارزمي 1438800301/01/2007 35 ZOUITEN FADWA31313S11232308/01/2007

تاوناتثا. المنصور الذهبيكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1439242206/02/2007 32 EZZAHRI AIDA31313S012323O06/02/2007

سيدي قاسمثا. الوفاءكلميمثا. تغمرت 14388101201/01/2007 30 NEJJAH FATIMA31305S02232301/01/2007

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميكلميمثا. محمد الخامس التأهيلية 14443831424/01/2008 24 EL AJJOURI BILAL31313S15232324/01/2008

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليكلميمثا.العرفان 14453141620/02/2008 24 KHABALI HICHAM31111S03232320/02/2008

ازيللثا. واويزغتكلميمثا. الفضيلة 1542714606/04/2009 18 BARJE FARID31305S03232306/04/2009

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدكلميمثا. التعليم الصيل التأهيلية 1542719306/04/2009 18 FOUGHALI ABDELOIHAD31313S162323Z06/04/2009

الرحامنةثا. السلمكلميمثا. محمد الخامس التأهيلية 1542721106/04/2009 18 NAIMI NEZHA31313S152323O06/04/2009

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1280749312/03/2004 36 EL KHARRAZ EL HASSAN31313S012424Z21/11/2006

ســـلثا. الباتول الصبيحيكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1438774201/01/2007 30 SAHMANE AHMED31313S01242401/01/2007

ســـلثا. الباتول الصبيحيكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1438776101/01/2007 30 CHAIBATE BRAHIM31313S01242401/01/2007
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سيدي البرنوصيثا. إبن المعتزكلميمثا.الحسن الثاني 1445270120/02/2008 24 TAMANI RACHID31105S01242420/02/2008

بن مسيكثا. أبي شعيب  الدكاليكلميمثا. لل مريم 1445273220/02/2008 24 JDAIR OMAR31313S05242420/02/2008

بن مسيكثا. المعتمد بن عبادكلميمثا.الحسن الثاني 1445277120/02/2008 24 KHAFALLAH ABDELILAH31105S01242420/02/2008

برشيدثا. المغرب العربيكلميمثا. تغمرت 15039901005/09/2008 18 HALIOUI HICHAM31305S02242405/09/2008

الناضورثا. ابن الهيثمكلميمثا. محمد السادس التأهيلية 1504069305/09/2008 18 KASRIOUI NASREDDINE31313S04242405/09/2008

خنيفرةثا. تازيزاوتكلميمثا. لل مريم 1504083605/09/2008 18 KHALLAF YOUNES31313S05242405/09/2008

ازيللثا. دمناتطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1446670105/09/2007 24 IMMLIH AHMED63113S10101005/09/2007

سطاتثا. رحال المسكينيطانطانثا. محمد السادس 1503639105/09/2008 18 BENELKAID ABDELGHANI63002S021010Z05/09/2008

سيدي إيفنيثا.ايت بعمرانطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1445243402/01/2008 24 CHILLA LAHOUCINE63113S11111102/01/2008

مراكشثا. ابي العباس السبتيطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1446653114/09/2007 24 NAIMA HMIDANE63113S011212O14/09/2007

الجديدةثا. القــــدسطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1503522115/09/2008 18 AIT BAHCINE HICHAM63113S01121215/09/2008

عين السبع الحي المحمثا.الفارابيطانطانثا. القدس 1503916105/09/2008 18 ELYOUSSEFI ABDELHAK63113S05121205/09/2008

طنجة أصيـلةثا.إبن الخطيبطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1504123205/09/2008 18 LARABI ABDEL-ILAH63113S10121205/09/2008

بنسليمانثا.مليلةطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1504190605/09/2008 18 MOURCHID TARIK63113S11121205/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةطانطانثا. محمد السادس 1445237102/01/2008 24 TAOULI KAMAL63002S02131302/01/2008

وادي الدهبثا. الفتحطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1443678105/09/2007 24 NFISSI ALAE63113S11151505/09/2007

اليوسفيةثا. القدسطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1504181405/09/2008 18 MOUEKIT ADIL63113S10151505/09/2008
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شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنطانطانثا. محمد السادس 1443818405/09/2007 24 ZIANI MOHAMED ANWAR63002S02181805/09/2007

تازةثا. 2 اكتوبر 55طانطانثا. محمد السادس 15037451005/09/2008 18 CHOUALI OUISSAM63002S02181805/09/2008

كلميمثا. إبن سيناءطانطانثا. الشهيد الزرقطوني التأهيلي 1309898107/10/2003 36 EL KHOCHANI ALI63113S06191907/09/2005

العرائشثا.مولي محمد بن عبداطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1445209102/01/2008 24 ELBOUAYADI MOHAMED63113S01191902/01/2008

اليوسفيةثا.المام البخاريطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1446412105/09/2007 24 AMAYOUD EL HOUSSAINE63113S10191905/09/2007

شتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراءطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 14463751405/09/2007 24 AGDID MHAND63113S10202005/09/2007

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناطانطانثا. القدس 1410181106/09/2006 30 EL ABDI AISSA63113S05222206/09/2006

قلعة السراغنةثا.المام علي-ت.ا-طانطانثا. محمد السادس 1443746905/09/2007 24 SAIDI ABDELFETTEH63002S02222205/09/2007

العيونإع.النهضةطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1171143124/10/2000 58 EL GARCH KOURIA63113S012323O01/09/2001

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولطانطانثا. القدس 1276025704/09/2002 54 JOUAHRI ADIL63113S05232304/09/2002

سيدي قاسمثا. جرف الملحةطانطانثا. القدس 14388121302/01/2007 35 JAGHROR HAFIDA63113S05232302/01/2007

وزانثا. 3 مارسطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  14453151402/01/2008 24 DALOUH ABDELKRIM63113S01232318/02/2008

وزانثا.معاد ابن جبلطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 14453161602/01/2008 24 AGHZAR ADIL63113S10232302/01/2008

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1153273216/09/1999 67 BELHASSANE MLY ABDELLAH63113S012424Z16/09/1999

اسفيثا.الهداية السلميةطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1172078113/11/2001 58 LOQMANE SAMIR63113S01242413/11/2001

دريوشثا. محمد السادسطانطانثا. القدس 1410088106/09/2006 30 BOUKRICHA MOHAMED63113S05242406/09/2006

برشيدثا.ابن رشدطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1438772402/01/2007 30 RZOUZI ABDENNABI63113S01242402/01/2007
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برشيداع. المام مالكطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1438780208/01/2007 30 EL AMRANI ABDELLATIF63113S10242408/01/2007

ســـلثا. احمد الحنصاليطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1438797102/01/2007 30 LABRIDI BRAHIM63113S11242402/01/2007

ســـلثا. عبد السلم عامرطانطانثا. القدس 1438798102/01/2007 30 JGHIOUN MOHAMMED63113S05242402/01/2007

وزانثا. محمد الخامسطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1443763205/09/2007 24 SMINOU HICHAM63113S10242405/09/2007

دريوشثا. محمد السادسطانطانثا. التاهيلية الشيخ مح الغض 1503646105/09/2008 18 BENCHAKROUD AZEDDINE63113S10242405/09/2008

اسفيثا. محمد بلحسن الوزانيطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1504212605/09/2008 18 NASSIRI ZOUHAIR63113S11242405/09/2008

برشيدثا.ابن رشدطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1542696406/04/2009 18 LAASRI SAID63113S012424Z06/04/2009

الرشيديةثا. الحسن الولطانطانثا. التاهيلية ابن بطوطة 1542700206/04/2009 18 ILYASS BOUMZOUGH63113S11242406/04/2009

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدطانطاناع. محمد بن عبد الكريم الخط 1280635107/09/2004 42 SAID TAOUFIK63002S01252507/09/2004

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(طاطاالثانوية الـجديـدة 1438757201/01/2007 30 BEN HIDA ABDELGHANI67507S01101001/01/2007

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةطاطاثا.ابن خلدون 1445298102/01/2008 24 ED DAHMANY OMAR67311S02101002/01/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونطاطاثا.ابن خلدون 1445300302/01/2008 24 EL ZAAR HAKIMA67311S02101002/01/2008

اكادير اداوتنـانثا. أوريرطاطاثا المل 1445302102/01/2008 24 HASSOU ABDELLATIF67020S02101002/01/2008

سيدي قاسمثا. بلقصيريطاطاثا.المنصور الدهبي 1445311102/01/2008 24 HABIBI MUSTAPHA67105S02101002/01/2008

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىطاطاثا. ابن الهيثم 1503570105/09/2008 18 EL MAHJOUB AMMANE67010S02101005/09/2008

قلعة السراغنةثا. بن سيناطاطاإع. المسيرة 1503874205/09/2008 18 ABDERRAHIM EL KIRRI67305S01101005/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(طاطاثا.ابن خلدون 15039791605/09/2008 18 MOSTAFA HAFIDI ALAOUI67311S02101005/09/2008
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م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدطاطاثا السلم 1504039105/09/2008 18 FATHALLAH ISAF67111S02101005/09/2008

خنيفرةثا. التأهيلية المجدطاطاثا.المنصور الدهبي 1504197805/09/2008 18 HASSAN MRABTI67105S02101005/09/2008

سيدي قاسمثا. المتنبيطاطاثا. علل بن عبدا 1504215505/09/2008 18 YOUNES OTMANI67507S03101005/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(طاطاثا.المنصور الدهبي 14387671401/01/2007 30 MAGHRAOUI AHMED67105S02111101/01/2007

ميدلتثا. الحسن الثانيطاطاالثانوية الـجديـدة 1445250502/01/2008 25 LACHOUCHE HICHAM67507S011111Z02/01/2008

سطاتثا. البـــروجطاطاثا. علل بن عبدا 1445248102/01/2008 24 AMIRI ABOU EL KACEM67507S03111102/01/2008

وزانثا. ابن زهرطاطاثا. علل بن عبدا 1445249102/01/2008 24 EL GHAZOUANI SAID67507S03111102/01/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةطاطاثا.ابن خلدون 1445256102/01/2008 24 BABAKHOUYA ABDELJEBBAR67311S02111102/01/2008

سطاتاع. أنس بن مالكطاطاالثانوية الـجديـدة 1446809305/09/2007 24 MAJID EL HADDAD67507S01111105/09/2007

اكادير اداوتنـان اع. احمد شوقي والملحقةطاطااع. أقا 1447415105/09/2007 24 LAHSEN EL KHABIA67105S01111105/09/2007

اسفيثا. الفقيه الكانونيطاطاثا.المنصور الدهبي 1443656105/09/2007 24 MOURAD MOSIF67105S02121205/09/2007

مراكشثا.المغرب العربيطاطاثا المل 1446393105/09/2008 18 ABDELILAH AIT OMAR67020S02121205/09/2008

قلعة السراغنةثا. الخوارزميطاطاثا السلم 1503632605/09/2008 18 MOHAMED BELKORANI67111S02121205/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(طاطاالثانوية الـجديـدة 1503902105/09/2008 18 AHMED EL OMARI67507S01121205/09/2008

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيطاطاثا. علل بن عبدا 1445227502/01/2008 24 LEKEHEL MOHAMED67507S03131302/01/2008

سيدي قاسمثا. بلقصيريطاطاثا. ابن الهيثم 1445230102/01/2008 24 BABAKHOUYA BRAHIN67010S02131302/01/2008

خنيفرةثا. الحسن اليوسيطاطاثا.المنصور الدهبي 14452331102/01/2008 24 ALAOUI ALI67105S02131302/01/2008

P70 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

تاوناتثا. الوحدةطاطاثا. ابن الهيثم 1445234602/01/2008 24 BENRAMDAN LARBI67010S02131302/01/2008

الحسيمةثا. امزورنطاطاثا المل 1445236202/01/2008 24 SAIDI YOUSSEF67020S02131302/01/2008

تاوناتثا. عين عــائشةطاطاالثانوية الـجديـدة 1445238102/01/2008 24 DRIZI ABDELMAJD67507S01131302/01/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةطاطاالثانوية الـجديـدة 1445240102/01/2008 24 BOUHLAL ABDESSLAM67507S01131302/01/2008

ازيللثا.المسيرة الخضراءطاطاثا السلم 1445241225/02/2008 24 RABOUN ABDELKARIM67111S02131325/02/2008

الناضورثا. طه حسينطاطاالثانوية الـجديـدة 14452421102/01/2008 24 ETTALBI ABDELHAFID67507S01131302/01/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونطاطاالثانوية الـجديـدة 1503936305/09/2008 18 MOULAY RACHID EZZAKI67507S01131305/09/2008

تاوناتثا. محمد السادسطاطاثا المل 1542685306/04/2009 18 EL AMRANI  ABDELOUAHED67020S02131306/04/2009

إنزكان ايت ملــولثا.الفتحطاطاثا المل 1503746605/09/2008 18 AYOUB CHOUIKH67020S02151505/09/2008

الرشيديةثا. الميرة لل سلمىطاطاثا.ابن خلدون 15042231405/09/2008 18 NABIL OUCHEIKH67311S02151505/09/2008

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةطاطاثا المل 1445265202/01/2008 29 BIFOULLOUSSANE FATIMA67020S02181802/01/2008

ورززاتثا.سيدي داودطاطاثا.ابن خلدون 1446395205/09/2007 24 OMAR AIT SAID67311S02181805/09/2007

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناطاطاثا.المنصور الدهبي 1503562305/09/2008 18 SAID AMALOU67105S02181805/09/2008

مديونةثا. الطلسطاطاثا المل 1503573105/09/2008 18 SAID AMRAOUI67020S02181805/09/2008

الفحص انجرةاع. القصر الصغيرطاطاثا. علل بن عبدا 1503613205/09/2008 18 ANOUAR BAKKALI67507S03181805/09/2008

تاوناتثا. المام الشطيبيطاطاثا.ابن خلدون 1503722305/09/2008 18 ABDELILAH CHAHMANE67311S02181805/09/2008

سطاتثا. كيصرطاطاثا.المنصور الدهبي 1503741105/09/2008 18 RADOUANE CHINIG67105S02181805/09/2008
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شتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهرطاطاثا.ابن خلدون 1279756207/09/2004 42 SAMIR BOUFENZI67311S02191907/09/2004

صفروثا. محمد الفاسيطاطاالثانوية الـجديـدة 14104371306/09/2006 30 HICHAM JDIDO67507S01191906/09/2006

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةطاطاثا السلم 1504013305/09/2008 18 ADIL HASBI67111S02191905/09/2008

الخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمةطاطاثا.المنصور الدهبي 15042331005/09/2008 18 LHOUSSINE QASSERRAS67105S02191905/09/2008

برشيدثا.ابن رشدطاطاالثانوية الـجديـدة 1438783101/01/2007 26 RAFYQ SAID67507S01222225/09/2008

ورززاتثا.محمد السادسطاطاثا.ابن خلدون 1444377118/01/2008 24 HASNAOUI JAOUAD67311S02222218/01/2008

سيدي سليمانثا. قاسم امينطاطاالثانوية الـجديـدة 1445293402/01/2008 24 NAYA OMAR67507S01222202/01/2008

شيشاوةثا. لمزوضيةطاطاالثانوية الـجديـدة 1446422505/09/2007 24 HASSAN ARMIZI67507S01222205/09/2007

قلعة السراغنةثا.المام علي-ت.ا-طاطاثا. ابن الهيثم 1503828705/09/2008 18 BRAHIM EL HABIL67010S02222205/09/2008

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةطاطاثا المل 1503973605/09/2008 18 YOUSSEF HADDOUZ67020S02222205/09/2008

اسفيثا. الجاحظطاطاإع. المسيرة 1504022305/09/2008 18 LHOUCINE HMIDOUCH67305S01222205/09/2008

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناطاطاثا.المنصور الدهبي 1504322505/09/2008 18 AHMED YAZAM67105S02222205/09/2008

ســـلثا. احمد شوقيطاطاالثانوية الـجديـدة 1438806201/01/2007 30 LAMRI DRISS67507S01232301/01/2007

سيدي بنورثا.سيدي بنورطاطاثا. ابن الهيثم 1445239202/01/2008 24 L FELLAH IDRISSI BOUHCIN67010S02232302/01/2008

وزانثا. علل الفاسيطاطاثا.ابن خلدون 14453171602/01/2008 24 TECHETACH MOHAMED67311S02232302/01/2008

تينغيرثا. باعمرانطاطاثا.ابن خلدون 1446509205/09/2007 24 SELLAM BOUIKBANE67311S02232305/09/2007

الحوزثا.ابطيحطاطاثا السلم 1504023605/09/2008 20 YOUNES HOUARI67111S022323Z05/09/2008
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ثا. الحسن الولطاطاالثانوية الـجديـدة ازيللُث 1503505105/09/2008 18 ABDERRAHMAN ACHAK67507S01232305/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنطاطاثا المل 15042991005/09/2008 18 KHALID TALEB ALI67020S02232305/09/2008

تارودانتثا.العرفانطاطاثا المل 1504325405/09/2008 18 ABDELMALIK YOUNESY67020S022323Z05/09/2008

الخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمةطاطااع.المختار الـسوسي 1542715216/04/2009 18 JAMALEDDINE EL JAMALI67507S022323Z16/04/2009

طنجة أصيـلةثا. الحسن 2طاطاثا.المنصور الدهبي 14099881406/09/2006 30 YASSIN AGHBALOU67105S02242406/09/2006

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورطاطاثا السلم 1444375118/01/2008 24 AFARIAD RACHID67111S02242418/01/2008

سيدي بنورثا.سيدي بنورطاطاثا. ابن الهيثم 1445288202/01/2008 24 EZZARHOUNI AHMED67010S02242402/01/2008

مديونةثا. الطلسطاطاثا.ابن خلدون 1445291202/01/2008 24 BOUDHEN ABDELKARIM67311S02242402/01/2008

الرشيديةثا. الميرة لل سلمىطاطاثا.ابن خلدون 1279498707/09/2004 42 NORDINE HAJRAOUI67311S02252507/09/2004

سيدي البرنوصيثا. الداخلةطاطاثا السلم 14102771106/09/2006 30 EL KOUBIDA ABDELGHANI67111S02252506/09/2006

مديونةثا. الطلسطاطاثا المل 14387821501/01/2007 30 MAAROUF ABDELWAHAD67020S02252501/01/2007

برشيداع. المام مالكطاطاالثانوية الـجديـدة 1445292202/01/2008 24 LAMMOURI TARIK67507S01252502/01/2008
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12

ســـل ثا. محمد الصبيحياكادير اداوتنـانثا. أورير 1151400416/09/1999 52 BELKASSE ZAHRA01031S02101013/10/2006

الحوزثا ثوبقالاكادير اداوتنـانثا. للمريم 92876313/10/1995 40 BEN ZIANE LAAROUSSI JAMAL01000S04101020/09/2007

النواصرثا. ابي حيان التوحيدياكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1503873205/09/2008 18 EL KIRI LAHCEN01317S01101005/09/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانياكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيد 1181345306/09/2000 34 SLIMANI DRISS01033S03111105/09/2007

سيدي قاسماع. الخوارزمىاكادير اداوتنـانثا. أورير 1438515101/01/2007 30 SEKKAL DRISS01031S02111101/01/2007

إنزكان ايت ملــولثا . عمر الخياماكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1445046227/02/2008 24 BELHOUSS OMAR01317S01111127/02/2008

الحسيمةثا ابن رشداكادير اداوتنـانثا. ابي العباس السبتي 1410500306/09/2006 22 LAMKADMI MOHAMED01302S02121220/09/2008

تاوناتثا. المام الشطيبياكادير اداوتنـاناع. وادي المخازن 1504343905/09/2008 18 ZOUHRI FARID01000S07121205/09/2008

ســـلثا. ولدةاكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1542608406/04/2009 18 ABDESLAM BELMOUNTI01317S01121206/04/2009

تطوانثا.جابر بن  حياناكادير اداوتنـانثا.الدرفوفي والملحقة 1118481116/09/1998 66 EL ASRI FATIMA ZOHRA01323S02131316/09/1999

الدار البيضاء أنفاثا.إبن تومرتاكادير اداوتنـانثا. للمريم 1050048116/09/1996 46 AMIRY NOUREDDINE01000S04131313/10/2006

مراكشثا.الزرقطونياكادير اداوتنـانثا. رضا السلوي 1052000116/09/1997 40 WAHFSI AZIZA01000S131313O17/10/2006

اكادير اداوتنـانثا.الخليجاكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1052026116/09/1997 38 ZAGNOUN KHADIJA01317S011919O13/10/2006

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسناكادير اداوتنـانثا. رضا السلوي 967871216/09/1985 118 ELABSI SABAH01000S132424A16/09/1987

ســـلثا.الفقيه محمد التطوانياكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيد 1438539113/09/2006 35 BARYALA YAMNA01033S03242401/01/2007

ســـلثا. محمد جمال الدرةاكادير اداوتنـانثا. انوال 1438537501/01/2007 33 LAKHRISSI LOUBNA01000S29242425/09/2007

قلعة السراغنةثا.تمللتاكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1504635605/09/2008 18 IRAOUI SAMIR01317S01242405/09/2008
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إنتقال

بالتبادل

2011-2012

إيفرنثا.ميشليفن التأهيليةاكادير اداوتنـانثا. أورير 1276786205/09/2003 36 BEN OUDI NASSER01031S02252507/09/2005

الدار البيضاء أنفاثا.مولي عبد ااكادير اداوتنـانإع. ابن الهيثم 1233514206/09/2001 56 OMARI SOUMIA01000S257272O25/10/2002

إنزكان ايت ملــولثا. محمد البقالياكادير اداوتنـانم.م دار بوبكر 1121083316/09/1998 54 AGUENANE NOUR-EDDINE01323P16727206/09/2003

الفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراءاكادير اداوتنـانثا.الخليج 1542299529/01/2009 19 ASMAA DEHBI01000S267272O29/01/2009

طنجة أصيـلةثا. مولي سليمان)مزدوج (ورززاتثا.محمد السادس 720320116/09/1992 94 BOUJNANE   MOHAMMED51300S011010A26/04/1993

ســـلثا.ابن هانيورززاتثا. الرازي 1285240107/09/2005 36 SAMRAN HAKIMA51323S02101007/09/2005

سيدي قاسمثا. الوفاءورززاتثا.ابي القاسم 1542648706/04/2009 18 LAKHRISSI  ASSIA51315S02101006/04/2009

اكادير اداوتنـانثا.الدرفوفي والملحقةورززاتثا. الرازي 1542579106/04/2009 23 TAHIRI SAADIA51323S02111106/04/2009

بنى مللثا.مولي رشيدورززاتم م عبد ا بن ياسين 1173299111/09/2000 58 BEL FAQIR    NOUREDDINE51325P0621211/09/2002

بولمانثا. ابو حنيفة التاهيليةورززاتثا. الرازي 14384961402/01/2007 30 MALHE ALI51323S02121202/01/2007

مراكشثا.الكتبيةورززاتثا.ابي القاسم 1503712105/09/2008 18 ABDEL ALI BOUYA51315S021212Z05/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةورززاتثا. إبن الهيتم التقنية 1276443211/02/2003 48 FATIHA YACOUBI51300S061818O07/09/2005

عين الشقثا. ابن العربيورززاتثا. الرازي 899877715/09/1992 36 BERRADA      BOUCHRA51323S02181807/09/2005

الحي الحسنيثا. بدرورززاتثا. الرازي 1504177105/09/2008 23 FOUZIA MKIRA51323S02181805/09/2008

ورززاتاع.الغزاليورززاتثا.ابي القاسم 1504038105/09/2008 18 NADIA IMLOUI51315S02181805/09/2008

اكادير اداوتنـاناع. البحتريورززاتثا. إبن الهيتم التقنية 1043487116/09/1996 78 EL ASRI      MOHAMMED I51300S061919A16/09/1996

سيدي سليمانثا. علل الفاسيورززاتثا.محمد السادس 77896301/10/1994 76 OMARI         MOHAMED51300S01191915/09/1999
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إنتقال
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2011-2012

اكادير اداوتنـاناع. النبعاثورززاتثا.سيدي داود 398297111/11/1991 74 EL BHIOUI           HAMID51300S02191910/10/2003

سيدي سليمانثا. إبن زيدونورززاتثا.محمد السادس 1276433212/09/2002 50 EL MOSTAFI   ILHAM51300S01191906/10/2004

إيفرنثا.ميشليفن التأهيليةورززاتثا.ابي القاسم 1443825905/09/2007 24 HOUSSAM   ZRIRAK51315S02191905/09/2007

مراكشثا.  الشرفاءورززاتثا.محمد السادس 1051502516/09/1997 72 EL BOUANANI   MINA51300S012222O16/09/1999

ازيللثا. محمد السادس التقنيةورززاتثا.ابي القاسم 1503781105/09/2008 18 HASSAN EL-AMRANI51315S02222205/09/2008

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةورززاتثا.ابي القاسم 1503792205/09/2008 18 AZIZ ELATMANE51315S02222205/09/2008

ميدلتثا.مولي علي الشريفورززاتثا.ابي القاسم 1504017105/09/2008 18 M BAREK HAYNOU51315S02222205/09/2008

النواصرثا. اولد صالحورززاتاع. تيشكا 1504601405/09/2008 18 ABDELJALIL HACHKOULA51027S02222205/09/2008

قلعة السراغنةثا.تمللتورززاتثا. الرازي 14451291002/01/2008 24 ELGOT ABDELJALIL51323S02232302/01/2008

اكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيدورززاتم/م أسكا  نايت عفان 1407434405/09/2008 18 AZIZA OUKHOUYA51320P27223O05/09/2008

ســـلثا. احمد الحنصاليورززاتثا. الرازي 1282582107/09/2005 36 ACHBIB ABDELHAMID51323S02242407/09/2005

جـــرادةثا.ابن خلدونورززاتثا.ابي القاسم 1410137806/09/2006 30 CHENNOUF AZIZ51315S022424X 06/09/2006

تازةثا. النجاحورززاتاع.ابن العربي الحاتمي 1503579805/09/2008 18 CHAKIR AQIL51323S01242405/09/2008

اليوسفيةثا. القدسورززاتثا. الرازي 1503879405/09/2008 18 ABDELJALIL EL MAHIR51323S02242405/09/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيتارودانتثا. إبن سليمان الروداني 1172021112/11/2001 57 FOULLOUSSE MALIKA66700S01101007/09/2004

الناضورثا.مقدم بـوزيـانتارودانتثا. المجد 1410820205/05/2005 47 THABET    BOUCHRA66637S01101005/05/2005

شفشاونثا. الوحدة الفريقيةتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 12772061607/09/2004 36 AL HADDAD OUTMAN66319S01101025/09/2007
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شفشاونثا. الوحدة الفريقيةتارودانتثا.الحسن الثاني 12849971607/09/2005 36 EL OUARDANI IMAD66319S02101007/09/2005

تاوناتثا.عبد الكريم الخطابيتارودانتثا بن ماجة 1438485508/01/2007 35 RHANDOUR    NAIMA66519S02101008/01/2007

سيدي قاسمثا.الوحدةتارودانتثا.سيدي موسى 1443729405/09/2007 24 RITEB    RADOUANE66329S01101005/09/2007

بولمانثا.2 اكتوبرتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 15426471106/04/2009 23 AGHBAL    RACHIDA66319S01101006/04/2009

اكادير اداوتنـانثا. للمريمتارودانتثا. الفضيلة 1503532205/09/2008 18 AIT HAMMOU    MOHAMMED66069S01101005/09/2008

تيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.اتارودانتثا. الرك 1503621105/09/2008 18 BATTE    AHMED66115S01101005/09/2008

ســـلثا. احمد الحنصاليتارودانتثا. اولوز 1503625605/09/2008 18 BELAKTIRIA    HICHAM66735S02101005/09/2008

اكادير اداوتنـانثا. للمريمتارودانتثا. الطبري 1503667205/09/2008 18 BENZINA    ADIL66631S01101005/09/2008

سطاتثا. راس العينتارودانتثا. الطبري 1503784205/09/2008 18 EL AMYN    HAMID66631S01101005/09/2008

إنزكان ايت ملــولث.المجدتارودانتثا.الحسن الثاني 1504293105/09/2008 18 TAHLOU    YOUSSEF66319S02101005/09/2008

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيتارودانتثا. المجد 1542653106/04/2009 18 BELLAKHDAR    RAJAE66637S01101006/04/2009

ســـلثا. الحسين السلويتارودانتثا.العرفان 1410474606/09/2006 30 KHETTAB    EL MILOUDI66321S02111106/09/2006

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىتارودانتثا. الرازي 1171293127/11/2000 28 SMAKI AHMED66059S01111105/09/2008

ســـلثا.اليوبيتارودانتثا. محمد السادس 1445031318/02/2008 24 AOUBID    SAID66519S01111118/02/2008

اكادير اداوتنـانثا. عبد الكريم الخطابيتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 1542581106/04/2009 23 WAFA MENKAR66319S01111106/04/2009

الـــرباطثا. المنصور الذهبيتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 1542586406/04/2009 23 KHADIJA ENIA66319S01111106/04/2009

م.رشــــيد س. عثمــانثا.عبد ا المديونيتارودانتثا. سيدي وسيدي 1542592106/04/2009 23 CHABAB ILHAME66700S06111106/04/2009
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بن مسيكثا.وادي الذهبتارودانتم.م السعديين مكران 1548457102/12/2005 23 NASSIRI ZOUBIDA66737P0221102/12/2008

قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقيتارودانتثا. محمد السادس 1503815405/09/2008 18 EL FIHRY    RACHID66519S01111105/09/2008

تينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين واتارودانتثا. الداخلة 1504088305/09/2008 18 KHOUYA    ABDELFATAH66725S01111105/09/2008

سيدي قاسمثا. فلسطينتارودانتثا. الفضيلة 1504101105/09/2008 18 LACHHAB    DRISS66069S01111105/09/2008

اكادير اداوتنـانثا. للمريمتارودانتثا. اولوز 59281116/09/1994 57 MOUKRIM NAIMA66735S021212O05/09/2003

إنزكان ايت ملــولاع. رحالي بن احمدتارودانتثا. إبن سليمان الروداني 1276747205/09/2003 48 ARAGAS OMAR66700S01121205/09/2003

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةتارودانتثا. الرك 1443620305/09/2007 24 EL KHALOUKI    ABDELATIF66115S01121205/09/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليتارودانتثا. ايت ايعزة 1446806205/09/2007 24 EL GHOZI    ABDERRAZAK66715S02121205/09/2007

اسفيثا.صلح الدين اليوبيتارودانتثا.سيدي موسى 1503779105/09/2008 18 EL ALLOUCHI    ABDELJABBAR66329S01121205/09/2008

برشيدثا. عثمان بن عفانتارودانتثا. الفضيلة 1503786305/09/2008 18 EL AOMARI    HAMID66069S01121205/09/2008

مراكشثا. الوفاقتارودانتثا.النهضة 15038011105/09/2008 18 EL BALGHITI    ALI66319S05121205/09/2008

العرائشثا. عبد العالي بن شقرونتارودانتثا.المعرفة 1503934105/09/2008 18 ETOUBBAL    MAHBOUB66657S01121205/09/2008

تازةثا. النصرتارودانتثا. الرازي 1503958305/09/2008 18 GHANAM    ABDELAAZIZ66059S01121205/09/2008

الحي الحسنيثا. ابن الهيثمتارودانتثا. المجد 1504105105/09/2008 18 LAHMIDI    KHALID66637S011212Z05/09/2008

جرسيفثا. الزرقطونيتارودانتثا. مولي يوسف 1504109705/09/2008 18 LAKHAL    ZOUHAIR66725S02121205/09/2008

سيدي البرنوصيثا. زينب النفزاويةتارودانتثا. اولوز 1504287105/09/2008 18 SOUFI    EL KHADIR66735S02121205/09/2008

القنيطرةثا. ابي حيان التوحيديتارودانتثا. سيدي وسيدي 772980116/09/1992 54 BARMAKI MOHAMMED66700S06131304/09/2002

P78 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس- ماسة- درعة12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنتارودانتثا.الحسن الثاني 1279965107/09/2004 42 ABOU EL KASSEM RACHID66319S02131307/09/2004

جـــرادةثا.جابر بن حيانتارودانتثا. الشابي 1277134418/02/2004 32 BOUKERCHA BRAHIM66639S01131305/09/2007

إنزكان ايت ملــولث.المجدتارودانتثا.العرفان 1409761114/10/2006 30 BALLA    BADIAA66321S02131314/10/2006

تينغيرثا.صلح الدينتارودانتثا. محمد السادس 1409996106/09/2006 30 BAHBAOUI    EL HOUCINE66519S01131306/09/2006

إنزكان ايت ملــولثا. الصفاءتارودانتثا. اولوز 1443788105/09/2007 24 TANOUTE    SAID66735S02131305/09/2007

ســـلثا. احمد شوقيتارودانتثا. اولوز 1445023118/02/2008 24 DAIKRI    KHALID66735S02131318/02/2008

ســـل ثا. محمد الصبيحيتارودانتثا. الطبري 1445024118/02/2008 24 TAMOULOUT    AMERS66631S01131318/02/2008

سيدي سليمانثا. القصيبةتارودانتثا. مولي يوسف 1503939105/09/2008 18 EZZINE    SAID66725S02131305/09/2008

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةتارودانتثا. اولوز 1503949105/09/2008 18 FARINA    ABDELGHANI66735S02131305/09/2008

جرسيفثا. الزرقطونيتارودانتثا. الفضيلة 1504077705/09/2008 18 KESSABI    RIDOUANE66069S01131305/09/2008

الصويرةثا. المجدتارودانتثا. ايت ايعزة 1446501205/09/2007 24 BOUGATAIA    NOUREDDINE66715S02151505/09/2007

خريبكةثا. تشرافتتارودانتثا. اولوز 1504070605/09/2008 18 KASSIMI    KHALID66735S02151505/09/2008

اكادير اداوتنـاناع.علي ابن ابي طالبتارودانتثا. الطبري 1444353107/01/2008 24 BIZMAOUNE    KHADIJA66631S011818O07/01/2008

المحمديةثا. ابن خلدونتارودانتثا.النهضة 1446667105/09/2007 24 IDTALEB    MARYAM66319S051818O05/09/2007

الحي الحسنيثا. القاضي عياضتارودانتثا.الحسن الثاني 1503549205/09/2008 18 ALAHOUI    FATIMA ZAHRA66319S02181805/09/2008

تاوناتثا.خالد بن الوليدتارودانتثا. مولي يوسف 1503707305/09/2008 18 BOUROUAHA    YASSINE66725S02181805/09/2008

شفشاونثا.الحاج الحضريتارودانتثا. مولي يوسف 1503865305/09/2008 18 EL KASMI    ABDELLATIF66725S02181805/09/2008
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ســـلثا. السهولتارودانتثا. إبن سليمان الروداني 1182038910/10/2000 56 ABOU EL FARAJ MOULAY ABDELLAH66700S01191905/09/2003

إنزكان ايت ملــولثا. السعادةتارودانتثا. الطبري 1279274407/09/2004 36 MOUSSAID RACHID66631S01191925/09/2007

الحوزثا. التوامةتارودانتثا.النهضة 14436851105/09/2007 29 OUADOUDI    SIHAM66319S05191905/09/2007

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةتارودانتثا.المعرفة 1504089105/09/2008 18 KIHAL    NAOUFEL66657S01191905/09/2008

تارودانتثا.سيدي موسىتارودانتثا.النهضة 720364116/09/1992 44 MOUID BOUCHTA66319S05222226/10/2005

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةتارودانتثا. اولوز 1438556308/01/2007 30 OUBAL    AHMED66735S02222208/01/2007

اكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيدتارودانتم م تيزكي 1404720405/09/2007 24 EL OUAHAM SAMIR66505P02222205/09/2007

تارودانتثا. الداخلةتارودانتثا. محمد السادس 1445064218/02/2008 24 AIT TABIA    LHASSAN66519S01222218/02/2008

إنزكان ايت ملــولث.المجدتارودانتثا. الطبري 1446430405/09/2007 24 ATTOUCHA    KHALID66631S01222205/09/2007

بنسليمانثا. إبن خلدونتارودانتثا. إبن سليمان الروداني 1043377216/09/1996 18 DARROUSSI SAID66700S01222205/09/2008

الناضورثا.مقدم بـوزيـانتارودانتثا.النهضة 15040431005/09/2008 18 JAKHROUTI    MOHAMED66319S05222205/09/2008

ازيللثا.المسيرة الخضراءتارودانتثا. الرازي 1504219905/09/2008 18 OUALI    AZZIZ66059S01222205/09/2008

برشيدثا. الخوارزميتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 1542602906/04/2009 18 LAKBIRI    ABDELFATTAH66319S01222206/04/2009

اكادير اداوتنـانثا. سيدي الحاج سعيدتارودانتاع.  السعديين 1282467507/09/2005 36 BEN MOUMOU ABDELHAMID66715S01232307/09/2005

بنسليمانثا. إبن خلدونتارودانتثا. اولوز 1445113118/02/2008 24 AHMED LAAZIZ    YOUNESS66735S022323Z18/02/2008

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليتارودانتثا. الرازي 1445116918/02/2008 24 MEISSARA    ABDELOUAHED66059S01232318/02/2008

ســـلثا. عبد الواحد المراكشيتارودانتثا. الداخلة 1446679205/09/2007 24 JARBOUA    KHADIJA66725S012323O05/09/2007
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شيشاوةثا.ابن الهيثمتارودانتم.م ايت عيشت 14073541105/09/2008 23 MOUNABI NORA66527P0222305/09/2008

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسيتارودانتثا. الفضيلة 15038221605/09/2008 18 EL GHRIFI    YOUSSEF66069S01232305/09/2008

سيدي البرنوصيثا.عثمان بن عفانتارودانتثا.العرفان 1503843105/09/2008 18 EL HARNAF    HICHAM66321S02232305/09/2008

النواصرثا. محمد الزرقطونيتارودانتثا. الشابي 1504203105/09/2008 18 NAHLI    ABDELMOTTALIB66639S01232305/09/2008

ازيللثا. الزرقطونيتارودانتثا. محمد السادس 1542315803/02/2009 18 HANAN    KHALID66519S01232303/02/2009

شيشاوةثا. لمزوضيةتارودانتثا.الحسن الثاني 720600616/09/1992 46 EL MARRABI MOHAMED66319S02242407/09/2004

بركــانثا. القدستارودانتثا. الطبري 1410675106/09/2006 30 RAHOU    ZAKAREA66631S01242406/09/2006

ســـلثا. غانديتارودانتثا. اولوز 1445087118/02/2008 25 EL GUIZOUMI    TARIK66735S022424Z18/02/2008

الجديدةثا.المام البخاريتارودانتثا. ايت ايعزة 1445084418/02/2008 24 EL BOUZIANI    MANSOUR66715S02242418/02/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا.عبد ا المديونيتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 1445089118/02/2008 24 BENSAD    SALAHEDDINE66319S01242418/02/2008

مراكشثا. الوفاقتارودانتثا. إبن سليمان الروداني 1276971905/09/2003 48 MAHZOULI NADER66700S01252505/09/2003

ورززاتإع. الزيتونتارودانتثا. ايت ايعزة 14099991106/09/2006 30 BAJJOU    ABDELILAH66715S02252506/09/2006

الحوزثا. الطلس الكبير)أسني(تارودانتثا.المعرفة 14106311006/09/2006 30 OUAKRIM    SAID66657S01252506/09/2006

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 1443734105/09/2007 24 ROUSSI    MOHAMMED AMINE66319S01727205/09/2007

شيشاوةثا. التقنيةتارودانتثا. الطبري 1542304103/02/2009 18 EL HADOUI    NAJIB66631S01727203/02/2009

طانطانثا. محمد السادستيزنيتثا. ابراهيم واخزان 1438439205/09/2007 29 AOUAH KHADIJA73044S01101005/09/2007

ورززاتاع.الغزاليتيزنيتثا. الجزولي 1445104302/01/2008 24 AZIZ   BOUYGHF73105S01101002/01/2008
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سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمتيزنيتثا. ادريس الثاني 1446772105/09/2007 24 BADR  ELAOUNI73018S02101005/09/2007

الحاجبثا. 11 ينايرتيزنيتثا.الوحـــدة و الملحقة 1284995307/09/2005 36 HASSAN ELOUALI73700S03121207/09/2005

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةتيزنيتثا. السلم 1503504105/09/2008 18 SAID  ACHAHOU73713S02121205/09/2008

طرفايةثا. طرفايةتيزنيتإع. الزيتون 1409836316/10/2006 30 SIDI BOUYA MAOULAININE73713S01131316/10/2006

سيدي سليمانثا. المير مولى عبد اتيزنيتثا. الجزولي 1445021301/01/2008 24 CHAFIQ   LAKRAD73105S01131301/01/2008

طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدتيزنيتثا. التاهيلية الجدييدة 1410446106/09/2006 30 RACHID KADID73511S02151506/09/2006

النواصرثا. فهدة بنت العاصتيزنيتثا. الجزولي 1446552405/09/2007 24 ZINEB  CHEIKHI73105S01181805/09/2007

الفقيه بن صالحثا.علل بن عبد اتيزنيتثا. ادريس الثاني 15042911005/09/2008 23 LALLA MARIEM  TAHIRI73018S02181805/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميتيزنيتثا. السلم 1504320506/10/2008 18 HIND  YAMOUL73713S021818O06/10/2008

تيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.اتيزنيتثا. ابن خلدون 1153113116/09/1999 64 BOUBKER ELKAHLAOUI73715S01222206/09/2000

شيشاوةثا.المام البخاريتيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.ا 1410045706/09/2006 26 TOUFIK BEN BOUZIANE73700S04222202/09/2008

برشيدثا.ابن رشدتيزنيتثا. التاهيلية الجدييدة 1504273105/09/2008 18 ABDELILLAH  SAMET73511S022222Z05/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا. عبد المالك السعديتيزنيتثا. ابراهيم واخزان 1542600606/04/2009 18 MOHAMED MIMDAL73044S012222Z06/04/2009

بولمانإع الشريف الدريسيتيزنيتثا. التاهيلية الجدييدة 15041411005/09/2008 18 MOHAMED  MAAI73511S02232305/09/2008

تاوناتثا.طه حسينتيزنيتإع. الزيتون 1438531608/01/2007 30 SAMIRA EL AYYOUBI73713S01242408/01/2007

اسفيثا. ابن مولي الحاجتيزنيتثا. ابن خلدون 1542620106/04/2009 23 BOUCHRA HAKOUKE73715S01242406/04/2009

شتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيانتيزنيتثا. المهدي بن بركة 1410145206/09/2006 22 DAANOUNE   LAHOUCINE73711S01242405/09/2008
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الحي الحسنيثا. عمر الخيامتيزنيتثا. الجزولي 1504004405/09/2008 18 IMAD  HAMMOUDAN73105S01242405/09/2008

شيشاوةثا. ايت هاديتيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.ا 1276719505/09/2003 48 AIT BENSAID MOHAMED73700S04252505/09/2003

بنى مللثا النورتيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.ا 1278213207/09/2004 42 REGABI RACHID73700S04252507/09/2004

اكادير اداوتنـانثا. أوريرتيزنيتثا. التاهيلية الجدييدة 1410075106/09/2006 30 YOUSSEF BOUH73511S02252506/09/2006

شيشاوةثا. التقنيةتيزنيتثا. المسيرة الخضراء 1409733416/10/2006 30 ABDELLAH ADEROUJ73700S02727216/10/2006

سطاتثا. باجةتيزنيتثا. المسيرة الخضراء 1410270306/09/2006 30 ELKASSIMI  ABDERRAZAK73700S02727206/09/2006

الفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراءتيزنيتثا. المسيرة الخضراء 720452605/09/2007 25 ZNATI HANANE73700S027272O05/09/2007

اكادير اداوتنـان اع. احمد شوقي والملحقةشتـوكة ايــت بـهاءم.م بئــر انــزران 1238559116/09/2001 54 MOUHSINE MUSTAPHA01111P0521016/09/2002

صفروثا. محمد الفاسيشتـوكة ايــت بـهاءثا. ا لنخــيل 1438473601/01/2007 31 DIHAJI    MOHAMED01115S011010Z01/01/2007

ســـلثا. الحسين السلويشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1409903406/09/2006 30 AIT BARI ABDERRAZAK01127S03101006/09/2006

اكادير اداوتنـانثا. ابي العباس السبتيشتـوكة ايــت بـهاءثا. العربي البناي 1503922105/09/2008 18 MOHAMMED   ESSALEMY01125S02101005/09/2008

سطاتثا. الرازيشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1445052102/01/2008 24 BARA ABDELFETAH01019S01111102/01/2008

اكادير اداوتنـاناع. البحتريشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1503942303/10/2008 18 FADIL AHMED01127S03111103/10/2008

المحمديةثا.الجولنشتـوكة ايــت بـهاءثا. العربي البناي 1503963105/09/2008 18 MOUSTAPHA GHOLAM01125S02121205/09/2008

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1410158106/09/2006 30 D CHIRI ABDERRAHIM01127S03131306/09/2006

الرشيديةثا. مولي رشيدشتـوكة ايــت بـهاءاع. انشادن 1448253605/09/2007 24 EL-MATLINI MOHAMMED01019S02151505/09/2007

الرحامنةثا. السلمشتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراء 1503928805/09/2008 23 ESSAMAOUI WAFA01125S01151505/09/2008
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برشيدثا. الغنميينشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1503981602/09/2008 18 HAIDA   RAJA01019S01151502/09/2008

شيشاوةثا. لمزوضيةشتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهر 14103571006/09/2006 35 FARHOU MARYEM01115S02181806/09/2006

امضيق الفنيدقثا . ابي ربيع السبتيشتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولن 1438498101/01/2007 30 FNINE    LAILA01111S01181801/01/2007

برشيد  ثا. عمر الخيام التأهيليةشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1503727105/09/2008 18 CHANTOUF   CHAIBIA01019S01181805/09/2008

اكادير اداوتنـانثا. ابي العباس السبتيشتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهر 1051944116/09/1997 74 SAKALE OBADA01115S02191916/09/1997

إنزكان ايت ملــولاع. رحالي بن احمدشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1281193307/09/2004 47 EL GHERYFY LAILA01019S01191907/09/2004

إنزكان ايت ملــولثا. المــعرفــةشتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي الحاج الحبيب 1051699316/09/1997 44 HMAMI ABDALLAH01127S04191905/09/2008

الحاجبثا. الثلوجشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1503714205/09/2008 18 HIND   BOUYALLOUL01127S031919O05/09/2008

إنزكان ايت ملــولاع. رحالي بن احمدشتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولن 1125093216/09/1998 54 MOUMNI AHMED01111S01222216/09/2002

شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي الحاج الحبيبشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1285265107/09/2005 28 TAIFOUR MOHAMED01019S01222205/09/2007

إنزكان ايت ملــولثا. المــعرفــةشتـوكة ايــت بـهاءثا. ا لنخــيل 1445067402/01/2008 24 LABRAG  ABDELAZIZ01115S01222202/01/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدشتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهر 1503510405/09/2008 18 AFAILAL HICHAM01115S02222205/09/2008

إنزكان ايت ملــولثا.الفتحشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1503701505/09/2008 18 BOULGUID JAWAD01127S03222205/09/2008

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1504209105/09/2008 18 NAOUFEL SAMIR01019S01222205/09/2008

بولمانإع الشريف الدريسيشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 15426031406/04/2009 18 AISSAOUI FQAYEH AZEDDINE01127S03222206/04/2009

العرائشثا. المنصور الذهبيشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1542640306/04/2009 18 DEKANE ADDIL01127S03222206/04/2009

كلميمثا.العرفانشتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهر 14097851129/09/2006 35 CHAFI EL MAGBOULA01115S02232329/09/2006

P84 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس- ماسة- درعة12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي الحاج الحبيبشتـوكة ايــت بـهاءاع. انشادن 1447027305/09/2007 24 EL BERKAOUI ABDESSAMAD01019S02232305/09/2007

قلعة السراغنةثا.تمللتشتـوكة ايــت بـهاءثا الخوارزمي 1503715805/09/2008 23 BOUYATAS LALLA KHADIJA01127S03232305/09/2008

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةشتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي الحاج الحبيب 1151952116/09/1999 18 MARRAFI BRAHIM01127S04232305/09/2008

فيجيجثا. إبن البناءالمراكشيشتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراء 15426681106/04/2009 18 NAJWA SAYAGH01125S01232306/04/2009

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليشتـوكة ايــت بـهاءثا ايت باها 14098941406/09/2006 30 AJROF BAIBAY    SAMIR01001S04242406/09/2006

خريبكةثا. الموحدينشتـوكة ايــت بـهاءثا ايت باها 1445068102/01/2008 24 LEMDEK  EL MOKHTAR01001S042424Z02/01/2008

عين الشقثا. عبد ا العياشيشتـوكة ايــت بـهاءثا. جابر بن حيان 1445070102/01/2008 24 SROUT HAMID01019S01242402/01/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. حمادي بن مباركشتـوكة ايــت بـهاءثا ايت باها 1277404107/09/2004 24 OULAHSEN SAID01001S04252505/09/2007

تاوناتثا. محمد السادسإنزكان ايت ملــولث.المجد 1438478601/01/2007 35 IB NCHIKH NEZHA01002S18101001/01/2007

الفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياويإنزكان ايت ملــولثا. فيصل إبن عبد العزيز 1232665106/09/2001 34 ACHAMLI ABDELLAH01305S02101020/09/2008

صفروثا. محمد الفاسيإنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسين 1438483601/01/2007 31 FILALI RAJAE01010S011010O01/01/2007

الصخيرات تمارةثا. سلمان الفارسيإنزكان ايت ملــولثا. الحسن بن محمد الخياط 1542663106/04/2009 18 BELRAHMOUNE SOUAD01010S021010O06/04/2009

إنزكان ايت ملــولثا. الحسن بن محمد الخياطإنزكان ايت ملــولإع. المام الجزولي 1309824109/10/2003 36 SELLAH ABDELFATAH01321S01111107/09/2005

الدار البيضاء أنفاثا.الواحةإنزكان ايت ملــولث.المجد 1445047102/01/2008 24 SEHLI MOURAD01002S18111102/01/2008

ســـلثا. احمد شوقيإنزكان ايت ملــولثا. الحسن بن محمد الخياط 1428012106/04/2009 18 SELMANI AMINA01010S021111O06/04/2009

طانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت إنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسين 131928104/12/1979 118 NAYA BRAHIM01010S011212A16/09/1986

ســـلثا. عبد الواحد المراكشيإنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسين 59718216/09/1994 42 FERGOUCH LHASSANE01010S01121207/09/2004
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ســـلثا. الباتول الصبيحيإنزكان ايت ملــولثا. الحسن بن محمد الخياط 1118454216/09/1998 42 LAABID BOUCHRA01010S02121207/09/2004

خنيفرةثا. ام الربيعإنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسين 1182150114/09/2001 36 EL MARKHI EL MOSTAPHA01010S01131307/09/2005

الحوزثا. التاهيلية الجديدةإنزكان ايت ملــولثا.الفتح 1542573206/04/2009 18 RZIGUI MERYEM01006S061313O06/04/2009

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنإنزكان ايت ملــولاع. البيروني 1232806106/09/2001 34 BARKAOUI MOHAMED01006S07151506/09/2007

ســـلثا. ولدةإنزكان ايت ملــولث.المجد 1151981716/09/1999 46 CHOUHLANE HASSAN01002S18222207/09/2004

إنزكان ايت ملــولثا. حمان الفطواكيإنزكان ايت ملــولاع. العلويين 1270609111/02/2003 24 LIBRAYMI AHMED01006S02222205/09/2007

طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدإنزكان ايت ملــولثا. حمان الفطواكي 1542604106/04/2009 21 EL AMRANI SAID01305S042222Z06/04/2009

بنى مللثا.ابن طفيلإنزكان ايت ملــولثا. المــعرفــة 1542307202/02/2009 19 IDBELLA LATIFA01305S122222O02/02/2009

شيشاوةثا. ايت هاديإنزكان ايت ملــولإع. المام الجزولي 363895116/09/1989 50 LAASRI AHMED01321S01232307/09/2004

سيدي قاسمثا.زكوطةإنزكان ايت ملــولثا. الحسن بن محمد الخياط 1445120102/01/2008 25 KHOADER MOHAMMED01010S022323Z02/01/2008

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيإنزكان ايت ملــولاع. رحالي بن احمد 1445075102/01/2008 25 LAHCINI TAHER01010S052424Z02/01/2008

الحي الحسنيثا. بدرإنزكان ايت ملــولثا.الفتح 1445072102/01/2008 24 JAIDOUD ABDELKADER01006S06242402/01/2008

ســـلثا.الفقيه محمد التطوانيإنزكان ايت ملــولثا . عمر الخيام 347137316/09/1995 82 EL AMLAOUI MOHAMED01305S072626A16/09/1995

إنزكان ايت ملــولثا. محمد البقاليإنزكان ايت ملــولم. الحكمة 1264343204/09/2002 54 BELID AHMED OUMOHAMMADINE01529P01727204/09/2002

برشيدثا.ابن رشدسيدي إيفنيثا مولي ادريس 1309819108/10/2003 42 EL FERRAI EL MOSTAFA73000S04101007/09/2004

تيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.اسيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1446310105/09/2008 18 LAHOUCINE  OUAHAMOUCH73913S01101005/09/2008

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 15423231205/02/2009 18 ER-RAFIK MOHAMED73011S02101005/02/2009
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الخميساتثا. وادي  الذهبسيدي إيفنيثا. المرغيتي 1542324203/02/2009 18 MARYAM CHICHAOU73029S011010O03/02/2009

سيدي قاسمثا. الوفاءسيدي إيفنيثا مولي ادريس 1445033102/01/2008 24 ABDELLAH  EKGUETRANI73000S04111102/01/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1446406105/09/2007 24 MOHAMED  ALLAL73911S01111105/09/2007

سيدي إيفنيثا. المرغيتيسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1503651105/09/2008 18 ABDELLAH  BENHASSY73911S01111105/09/2008

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 1503804605/09/2008 18 MOSTAPHA  EL BOUBEKRAOUI73011S02111105/09/2008

المحمديةثا.العالية بناتسيدي إيفنيثا. المرغيتي 1504195105/09/2008 18 EL MAHDI  MOUZHIR73029S01111105/09/2008

جرسيفثا. الحسن الداخلسيدي إيفنيثا مولي ادريس 1503813305/09/2008 18 KAMAL  EL BRINSSII73000S04121205/09/2008

العرائشثا. ماء العينين )ت ا(سيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1503838105/09/2008 18 BOUABID  EL HAMMAM73913S01121205/09/2008

بنى مللثا النورسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1503899105/09/2008 18 ABDELKARIM  EL MOURID73000S03121205/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا. الرائد ادريس  الحارتيسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1504045105/09/2008 18 RACHID  JADID73911S01121205/09/2008

المحمديةثا. عين  حرودةسيدي إيفنيثا مولي ادريس 1503527305/09/2008 18 BRAHIM  AIT ELARABI73000S04131305/09/2008

العرائشثا. وادي المخازن  ت أسيدي إيفنيثا.يوسف بن تاشفين 1503795305/09/2008 18 MOSTAPHA  ELAYDI73305S01131305/09/2008

الفحص انجرةاع. القصر الصغيرسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1503796105/09/2008 18 ABDELILAH  AL AZRAK73000S03131305/09/2008

سيدي البرنوصيثا. محمد السادس - اناسيسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 1504028105/09/2008 18 OTMANE  IBRAHIMI73011S02131305/09/2008

دريوشثا. قسيطةسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1504180905/09/2008 18 MORAD  MORABIT73911S01131305/09/2008

تيزنيتثا. المهدي بن بركةسيدي إيفنيثا. مولى عبد ا 1446494205/09/2007 24 BOUAKIL  IDRISSI73000S01151505/09/2007

إنزكان ايت ملــولثا. الصفاءسيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 210807916/09/1984 36 MOHAMMED TALBI73913S01181809/01/2008

P87 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس- ماسة- درعة12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

الخميساتثا. الياسمينسيدي إيفنيثا.المغرب  العربي 1285228307/09/2005 36 AHMED SAAILI73311S01181807/09/2005

دريوشثا. مولي اسماعيلسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1503694905/09/2008 23 NAIMA  BOUJEMAAOUI73000S03181805/09/2008

سيدي بنورثا.سيدي بنورسيدي إيفنيثا. المرغيتي 1503999905/09/2008 23 HLIMA  HAMDOUNI73029S01181805/09/2008

تيزنيتثا. المهدي بن بركةسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 1503837305/09/2008 18 SAMIRA  EL HAMDAOUI73011S02181805/09/2008

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1446755305/09/2007 24 AYMANE  EDOUIHRI73911S01191905/09/2007

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1504218605/09/2008 18 AOMAR  OUAHMANE73911S01191905/09/2008

المحمديةثا. عمر المختارسيدي إيفنيثا مولي ادريس 14450771302/01/2008 24 ADIL   DIKALLAH73000S04222202/01/2008

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 1446366205/09/2007 24 ABDESSLEM  ABERDANE73011S02222205/09/2007

برشيدثا.ابن رشدسيدي إيفنيثا. مولى عبد ا 1051272316/09/1997 24 BERHIL ABDELKARIM73000S01232305/09/2007

وزانثا. مولي عبد ا الشريفسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1443613405/09/2007 24 MONSSIF  EL KAOUNE73911S01232305/09/2007

الجديدةثا. 6 نونبرسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1445110502/01/2008 24 KAMAL   GLOUIB73000S03232302/01/2008

دريوشثا. محمد السادسسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1503673105/09/2008 18 MOHAMED  BOABDESSLAM73911S01232305/09/2008

وزانثا. مولي عبد ا الشريفسيدي إيفنيثا مولي ادريس 1503861105/09/2008 18 EL KAMCH IMAD73000S042323Z05/09/2008

تازةثا.يوسف بن تاشفينسيدي إيفنيثا. مولى عبد ا 1504295505/09/2008 18 KAMAL  TAIBI73000S01232305/09/2008

مكناسثا.الخوارزميسيدي إيفنيثا. مولى عبد ا 745029816/09/1993 90 NADIFI AHMED73000S012424A19/09/1993

ســـلثا. جابر بن حيان و الملحقةسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1438543102/01/2007 30 MILOUDI HILALI73000S03242408/01/2007

خنيفرةثا. تازيزاوتسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 14443421121/01/2008 24 HMAD   OUHMOU73011S02242421/01/2008
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سيدي قاسماع. الخوارزمىسيدي إيفنياع.30 يونيو 1409664706/09/2006 30 ABOUBAKRE LAHNID73000S02252506/09/2006

سيدي قاسمثا. بلقصيريزاكورةثا. موسى بن نصير 1278196107/09/2004 42 ELAYATI MOHAMED51749S01101007/09/2004

الرشيديةثا. مولي رشيدزاكورةثا. المام البخاري 1410417306/09/2006 30 MUSTAPHA HTE51020S01101006/09/2006

تازةثـا. تـــاهلةزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1438480302/01/2007 30 HAMID EDDAHAK51018S02101002/01/2007

سيدي قاسمثا.الوحدةزاكورةثا. موسى بن نصير 1438493102/01/2007 30 HAMID EZZAOUINE51749S01101008/01/2007

خنيفرةثا.ابي القاسم الزيانيزاكورةثا. سيدي عمرو 1443634805/09/2007 24 MOHAMED MAATALLA51731S01101005/09/2007

بولمانثا. المرابطينزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 14436831005/09/2007 24 BRAHIM AMRI51735S07101005/09/2007

وزانثا.معاد ابن جبلزاكورةثا. المحاميد الجديدة 14451001707/02/2008 24 MOHAMED BEN RAHMOUNE51715S02101007/02/2008

الخميساتثا. المير مولي رشيدزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1445106420/02/2008 24 EL MAHJOUB CHOUMI51005S01101020/02/2008

ورززاتثا.محمد السادسزاكورةثا. الخوارزمي 1503636105/09/2008 18 EL HOUCINE BEN ADDI51705S03101005/09/2008

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1503640105/09/2008 18 MOUAD BEN JEDDOU51005S01101005/09/2008

الصويرةثا. اكنسوسزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1503906105/09/2008 18 HICHAM EL OUAAR51735S07101005/09/2008

سيدي بنورثا. المام الغزاليزاكورةثا. سيدي صالح 1503946105/09/2008 18 HASSAN FAIZ51719S01101005/09/2008

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةزاكورةثا. عثمان بن عفان 1504021105/09/2008 18 ABDERAZAK HMIDANI51719S03101005/09/2008

سيدي قاسمثا.20 غشتزاكورةثا. سيدي صالح 1504046405/09/2008 18 ABDELAAZIZ JEAFFRI51719S01101005/09/2008

الخميساتثا. المختار السوسيزاكورةثا. المجد التاهيلية 15041541005/09/2008 18 ABDELJALIL MARKONI51735S01101005/09/2008

خنيفرةثا.ابي القاسم الزيانيزاكورةثا. المام البخاري 1504239905/09/2008 18 HICHAM RAHMI51020S01101005/09/2008
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تيزنيتثا. الجزوليزاكورةثا. سيدي عمرو 1542645206/04/2009 18 JAMAA  HARBATE51731S01101006/04/2009

الفقيه بن صالحثا. الفلحيةزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1542650206/04/2009 18 CHAKIR ASMAE51735S07101006/04/2009

إنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسينزاكورةثا. الخوارزمي 1542661106/04/2009 18 JAMAL FATIMA51705S031010O06/04/2009

القنيطرةثا. التميززاكورةثا. المجد التاهيلية 1438461102/01/2007 30 EL HASSANE ZORGANE51735S01111102/01/2007

القنيطرةثا. علل التازيزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1445037120/02/2008 24 MOHAMED BELGHADI51018S02111120/02/2008

النواصرثا. محمد الزرقطونيزاكورةثا. مولي المهدي الصالحي ت 1445038421/02/2008 24 RACHID ZEROUAL51010S02111121/02/2008

تازةثا. النجاحزاكورةثا. المام البخاري 1445041802/01/2008 24 HAMID LATRACH51020S01111102/01/2008

الـــرباطثا.علل الفاسيزاكورةثا. عثمان بن عفان 1445043120/02/2008 24 TABIT ABOU EL FADL51719S03111120/02/2008

سيدي سليمانثا. المير مولى عبد ازاكورةثا.إدريس الول 1503650405/09/2008 18  AYOUB BEN HAYDA51705S02111105/09/2008

اكادير اداوتنـانثا.الخليجزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1503965405/09/2008 18  MOHAMED GOUJILI51005S01111105/09/2008

جـــرادةثا. الزرقطونيزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1503969105/09/2008 18  MOHAMED GUENFOUDI51005S01111105/09/2008

برشيدثا. عثمان بن عفانزاكورةثا. بوزروال 1504054105/09/2008 18  ABDLLAH  KADDARI51021S01111105/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. حمادي بن مباركزاكورةثا. المحاميد الجديدة 1542578906/04/2009 18 OMAR AMIRI51715S02111106/04/2009

زاكورةثا.سيدي احمد بن ناصرزاكورةثا. سيدي صالح 1240908106/06/2001 56 EL ALAOUI MOULAY ALI51719S01121206/09/2002

القنيطرةثا. النوار التاهيليةزاكورةثا. سيدي صالح 1503501105/09/2008 18 ABDERRAZAK ABLAL51719S01121205/09/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1503839205/09/2008 18 ABDERAFIE HAMOUMI51002S01121205/09/2008

الحسيمةثا. محمد امزيانزاكورةثا. الخوارزمي 15038971405/09/2008 18 HAFID EL MOUMNI51705S03121205/09/2008
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الرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن مولزاكورةثا.إدريس الول 1503947105/09/2008 18  ABDELFATAH FARAJI51705S02121205/09/2008

ميدلتثا. المير مولي رشيدزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1504000105/09/2008 18 ABDELLAH  HAMIDI51018S02121205/09/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1504119105/09/2008 18 ABDELGHANI LAMRABET51005S01121205/09/2008

الرشيديةم.ثا. مولي رشيدزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1504159105/09/2008 18 ABDELHAK MAZOUZ51018S02121205/09/2008

ورززاتاع.الغزاليزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1284919107/09/2005 36 EL ALAOUI MY ELHOUCINE51735S07131307/09/2005

اكادير اداوتنـانثا.الخليجزاكورةثا. المجد التاهيلية 1410018106/09/2006 30 HOUSSAM BECHKINE51735S01131306/09/2006

سيدي سليمانثا. قاسم امينزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1410257106/09/2006 30 ISMAIL EL IDRISSI51018S02131306/09/2006

وزانثا. مولي عبد ا الشريفزاكورةثا. الرازي 1445017102/01/2008 24 MOHAMED MAZIANE51022S02131302/01/2008

الناضورثا.مقدم بـوزيـانزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 14450201502/01/2008 24 MOHAMED HARCHAOUI51005S01131302/01/2008

مراكشثا. عبد ا ابراهيمزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1446386305/09/2007 24 ABDELLAH AIT ICHOU51002S01131305/09/2007

سيدي سليمانثا. علل الفاسيزاكورةثا.إدريس الول 1503612105/09/2008 18 MOHAMED BADR EL BAKALI EL HAJI51705S02131305/09/2008

برشيدثا. عثمان بن عفانزاكورةثا. بوزروال 1503841105/09/2008 18 LAMFADL EL HANI51021S01131305/09/2008

الصويرةثا. محمد الخامسزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1503859105/09/2008 18 ELJEBBOURI RACHID51735S071313Z05/09/2008

سيدي سليمانثا. علل الفاسيزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1503967105/09/2008 18 ABDELATIF AKRICH51018S02131305/09/2008

الرشيديةثا. تاذيغوستزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 15042571105/09/2008 18 ABDELHAK SDIKI51002S01131305/09/2008

سطاتثا. باجةزاكورةثا.إدريس الول 1284654807/09/2005 36 BOURICH REDA51705S02151507/09/2005

ســـلثا. السهولزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 14466121105/09/2007 24 OTHMANE FATHI51735S07151505/09/2007
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الرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيليةزاكورةثا. المجد التاهيلية 1503499105/09/2008 18  HASSAN ABELBAL51735S01151505/09/2008

سيدي قاسمثا. فلسطينزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1504047205/09/2008 18  IMAD JELLALI51005S01151505/09/2008

الجديدةإع. خالد بن الوليدزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1504051105/09/2008 18 ABDLAAZIZ JANID51735S07151505/09/2008

الخميساتثا. المختار السوسيزاكورةثا. المجد التاهيلية 15041341305/09/2008 18  YOUSSEF LKHADIR51735S01151505/09/2008

الجديدةثا. 6 نونبرزاكورةثا. الرازي 1504336105/09/2008 18  ZAKARIA ZHAR51022S02151505/09/2008

بنى مللثا.مولي رشيدزاكورةثا. الرازي 1278617207/09/2004 43 HAJIBI  FOUZIA51022S021818O07/09/2004

الفقيه بن صالحثا. الفلحيةزاكورةثا. المام البخاري 1443780707/09/2007 29 FATIMA SARBOUTE51020S01181807/09/2007

سيدي قاسمثا. المير مولي رشيدزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1445057702/01/2008 29 IBTISSAM BEN HADOU51018S02181802/01/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1446693105/09/2007 29 NOURA KHATRANE51735S07181805/09/2007

تاوناتثا. المام الشطيبيزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1446705705/09/2007 29 FAIZA ALLABI51735S07181805/09/2007

القنيطرةثا. النوار التاهيليةزاكورةثا.إدريس الول 1446617205/09/2007 24 GHZLALE MERIEME51705S021818O05/09/2007

بن مسيكثا.الحسن الثانيزاكورةثا. الخوارزمي 1447477805/09/2007 24 OMARY MOHAMED AMINE51705S03181805/09/2007

تاوناتثا. المام الشطيبيزاكورةثا. سيدي صالح 1503603305/09/2008 18 ABDESLAM BAAZIZ51719S01181805/09/2008

سيدي بنورثا. المام الغزاليزاكورةثا. الرازي 1503627505/09/2008 18 MOURAD BELFASSI51022S02181805/09/2008

ورززاتثا.سيدي داودزاكورةثا.إدريس الول 1503763105/09/2008 18 NOUREDINE DIKI51705S02181805/09/2008

مديونةثا. ابن خلدونزاكورةثا. الخوارزمي 1503856205/09/2008 18 KHALID JABLI51705S03181805/09/2008

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1279270107/09/2004 42 OUALI SALAH51018S02191907/09/2004
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الخميساتثا. محمد بن الحسن الوزانيزاكورةثا. المجد التاهيلية 1503894105/09/2008 18 RADOUANE EL MOUADDIB51735S01191905/09/2008

برشيدثا.خالد ابن الوليدزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1503968105/09/2008 18 RACHID GRINI51002S01191905/09/2008

الجديدةثا.الجرف الصفرزاكورةثا. الرازي 1504149305/09/2008 18  KHALID MAJHAD51022S02191905/09/2008

اكادير اداوتنـانثا. الزيتونزاكورةثا. الرازي 1504266105/09/2008 18 OSSAMA SAKI51022S02191905/09/2008

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1504270105/09/2008 18 HAMZA SALIH51005S01191905/09/2008

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةزاكورةثا. المحاميد الجديدة 1504328305/09/2008 18 MOHAMED  ZAHMOUNI51715S02191905/09/2008

ســـلثا. احمد الحنصاليزاكورةثا. موسى بن نصير 14385271302/01/2007 30 SAID SAADAOUI51749S01222208/01/2007

سيدي قاسمثا. عبد ا ابراهيمزاكورةثا. موسى بن نصير 1445093302/01/2008 24 ISSAM MARAGH51749S01222202/01/2008

الرحامنةثا. الشهيد صالح السرغينيزاكورةثا. المام البخاري 1446715805/09/2007 24 ABDELFATTAH LAHMINE51020S01222205/09/2007

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1503542305/09/2008 18  MOHAMED ASSIM AIT TADRART51735S07222205/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الحسن الولزاكورةثا. عثمان بن عفان 1503720505/09/2008 18  AHMED CHAFIKI51719S03222205/09/2008

اليوسفيةثا. القدسزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1503789205/09/2008 18 ABDERAZAK ELAROUY51735S07222205/09/2008

الرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن مولزاكورةثا. المجد التاهيلية 15042161305/09/2008 18 MBAREK WABI51735S01222205/09/2008

الحسيمةثا. محمد امزيانزاكورةثا. المجد التاهيلية 1504240505/09/2008 18  ABDELGHANI RAHMOUNI51735S01222205/09/2008

ازيللثا.المسيرة الخضراءزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 15043421005/09/2008 18  ABDELHADI ZOUHRI51002S01222205/09/2008

الجديدةثا.المام البخاريزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1542597106/04/2009 18 NOUREDDINE SAFYATI51735S07222206/04/2009

دريوشثا. مولي اسماعيلزاكورةثا. سيدي عمرو 1410559306/09/2006 30 MOHAMMED M HAMDI51731S01232306/09/2006
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بولمانثا. عمر بن الخطابزاكورةثا. موسى بن نصير 1438563402/01/2007 30 SIDI MOHAMED EL ASSANI51749S01232308/01/2007

الخميساتثا.محمد السادسزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 14385821102/01/2007 30 ABDELLATIF HARCH ARRAS51005S01232302/01/2007

الرشيديةثا. الحسن الثاني  )تينجداد(زاكورةثا. بوزروال 1503755205/09/2008 18 REDA DAOUD51021S01232305/09/2008

ازيللثا. دمناتزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 15426751306/04/2009 18 BOUDA SAID51735S07232306/04/2009

العيونثا. حي القسـمزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1284906107/09/2005 36 DELLAI AHMED51735S07242407/09/2005

شفشاونثا. التقنية الخوارزميزاكورةثا. الرازي 1410092106/09/2006 30 HASSAN BOULAICH51022S02242406/09/2006

الفقيه بن صالحثا.بئر انزرانزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1438549902/01/2007 30 MOHA OUALLA51002S01242402/01/2007

برشيدثا.ابن رشدزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1438550102/01/2007 30 MOHAMED JABBOUR51005S01242402/01/2007

تاوناتثا.طه حسينزاكورةثا. سيدي عمرو 1444343907/01/2008 24 NABIL QUOZAM51731S01242407/01/2008

الفداء درب السلطانثا. جمال الدين المهياويزاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1445095402/01/2008 24 ABDELHAK BOUBOUDA51002S01242402/01/2008

اكادير اداوتنـانثا. أوريرزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1446437205/09/2007 24 YOUSSEF AZOGAGH51735S07242405/09/2007

سيدي البرنوصيثا. الشهيد ادريس الحريزيزاكورةثا. عثمان بن عفان 1503752105/09/2008 18 ABDELILAH DALLALI51719S03242405/09/2008

بن مسيكثا.وادي الذهبزاكورةثا. عثمان بن عفان 1503759105/09/2008 18 ADIL DIAM51719S03242405/09/2008

الجديدةثا. 6 نونبرزاكورةاع.ايت بوداود 1504639405/09/2008 18 AHMED MOUTIE51015S01242405/09/2008

ورززاتثا.سيدي داودزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1542609306/04/2009 18 CHAKIR MOHAMED51735S07242406/04/2009

ورززاتثا.سيدي داودزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1542615106/04/2009 18 MUSTAPHA ELBOUZIDI51018S02242406/04/2009

إنزكان ايت ملــولثا.الفتحزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1542618106/04/2009 18 YAHYA  MUSTAPHA51018S02242406/04/2009
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الصويرةثا. مولي رشيدزاكورةثا. المام البخاري 1542621206/04/2009 18 MOHAMED RKITI MOTIË51020S01242406/04/2009

وزانثا.محمد 6زاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 15426291106/04/2009 18 MORAD ZAHIRI51735S07242406/04/2009

المحمديةثا. جابر بن حيانزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1276862305/09/2003 48 EL JAZOULI MY HFID51735S07252505/09/2003

تينغيرثا.صلح الدينزاكورةثا. المام البخاري 15038061005/09/2008 18 HAMIDEL BOUHLALI51020S01252505/09/2008

سطاتثا. باجةزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1410758606/09/2006 30 MOHAMED ETTARIQ51735S07727206/09/2006

اليوسفيةثا. التأهيلية جابر بن حيانزاكورةثا.سيدي احمد بن ناصر 1542298406/02/2009 18 ABDELGHANI CHABLI51735S07727206/02/2009

الجديدةثا. 6 نونبرتينغيرثا.بومالن دادس 1445102102/01/2008 24 RACHIDI AHMED ZAKARIA51113S01101002/01/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني(تينغيرم.م ايت اسفول 1178350406/09/2000 62 KABBACH    BRAHIM21205P1521106/09/2000

تازةثا. النصرتينغيرثا.سيدى بويحيا 1438503802/01/2007 30 ARRAHIOUI AZIZ51123S01111102/01/2007

تاوناتثا. ابن خلدونتينغيرثا.سيدى بويحيا 1438510602/01/2007 30 ZOUITEN MOHAMMED ALI51123S01111102/01/2007

صفروثا.محمد السادستينغيرثا. باعمران 1438517302/01/2007 30 EL KABIRI MOHAMED51117S021111Z02/01/2007

إنزكان ايت ملــولثا. فيصل إبن عبد العزيزتينغيرثا. الشريف الدريسي 1445419106/02/2008 24 AZIZ BAZI21113S01111106/02/2008

الـــرباطثا. المنصور الذهبيتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1542585306/04/2009 23 ESSAHIL MOUNIA51127S01111106/04/2009

بن مسيكثا.الحسن الثانيتينغيرثا.صلح الدين 1445029102/01/2008 22 BOUDARA MOHAMED51135S04111110/10/2008

الناضورثا. سلوان الحسانيتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1542584206/04/2009 18 ABDERRABI KARIMA51127S011111O06/04/2009

وجدة انجــاداع.محمد السادستينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1285166107/09/2005 36 MELOUK HASSAN51127S01121207/09/2005

الحوزثا. زينب النفزاويةتينغيرثا. ابراهيم بن الدهم 1051263316/09/1997 30 BEN WERWAR       LAHCEN51135S03121206/09/2006
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ســـلثا. الحسين السلويتينغيرثا.صلح الدين 1410582106/09/2006 30 MOUKHTARI HICHAM51135S041212Z23/10/2006

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولتينغيراع.زايد او حماد 1445062102/01/2008 24 EL MAAROUFI MUSTAPHA51135S01121202/01/2008

جـــرادةثا.جابر بن حيانتينغيرثا. ابراهيم بن الدهم 393437610/07/1991 78 HADDAD     SLIMANE51135S03131316/09/1997

ســـلثا.علل الفاسي و الملحقةتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 1445012102/01/2008 24 AMALKI OMAR51127S02131302/01/2008

جـــرادةثا.ابن خلدونتينغيرثا.بومالن دادس 1282561807/09/2005 36 ABBOU OMAR51113S01151507/09/2005

ميدلتثا. الحسن الثانيتينغيرثا. محمد السادس 1276950705/09/2003 48 KHOUAKHI ABDELHALIM21205S01181805/09/2003

شفشاونثا. الوحدة الفريقيةتينغيرثا.بومالن دادس 1279653207/09/2004 42 AOUICHI   HIND51113S011818O07/09/2004

تاوناتثا. المام الشطيبيتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1285113707/09/2005 36 LHANI ABDELHALIM51127S01181807/09/2005

الرشيديةثا. ابن حزمتينغيرثا. باعمران 1446680305/09/2007 24 SAFAE    JAZOULI51117S021818O05/09/2007

الناضورثا. فرخانةتينغيرثا.سيدى بويحيا 15037761505/09/2008 23 LATIFA EL AKROUCH51123S01181805/09/2008

الدار البيضاء أنفاثا.مولي ادريس الولتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1503553205/09/2008 18 OUMKALTOUM ALAOUI M DAGHRI51127S011818O05/09/2008

الحوزثا.ابطيحتينغيرثا.الورود 375827504/12/1990 82 OUARGUI    ABDELAAZIZ51117S011919A16/09/1995

ورززاتثا.محمد السادستينغيراع.زايد او حماد 1503521205/09/2008 18 MOHAMED AIT AHA51135S01191905/09/2008

الرشيديةثا. محمد الخامستينغيرثا.ابو ذر الغفاري 1542636306/04/2009 23 RABIA HASNAOUI51127S02222206/04/2009

خنيفرةثا. مولي رشيدتينغيرثا.بومالن دادس 1503566405/09/2008 18 ABDESSAMAD AMEKKAOUI51113S01222205/09/2008

بولمان اع موسى بن نصيرتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 1504337705/09/2008 18 MOHAMED ZHAR51127S02222205/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الحسن الولتينغيرثا.سيدى بويحيا 1542599806/04/2009 18 HOULALI ABDELMOUMEN51123S01222206/04/2009
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ســـلثا. السهولتينغيرثا. محمد السادس 1277621405/09/2004 47 KANDOUSSI ILHAM21205S01232305/09/2004

الرشيديةثا. ابن حزمتينغيرثا.صلح الدين 1123980216/09/1998 38 BEN YEDIR    ZAID51135S04232313/10/2006

الرشيديةثا. مولي رشيدتينغيرثا.صلح الدين 1410003406/09/2006 30 BAKBOUTI NAJAT51135S04232306/09/2006

الفقيه بن صالحإع. التغناريتينغيرثا. ابراهيم بن الدهم 14385671202/01/2007 30 HILAL MOHAMED51135S03232302/01/2007

سيدي البرنوصيثا. إبن المعتزتينغيرثا. باعمران 1542680106/04/2009 23 SANAA CHERRADI51117S02232306/04/2009

ميدلتثا.مولي علي الشريفتينغيرثا. يوسف بن تاشفين 1504226905/09/2008 18 HSSAIN OUICHOU51018S01232305/09/2008

الرشيديةثا. الميرة لل سلمىتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 1504317305/09/2008 18 KHALID TURQUI51127S02232305/09/2008

الرشيديةثا. مولي رشيدتينغيرثا. باعمران 1410264406/09/2006 30 EL KAMA ISMAIL51117S02242406/09/2006

سيدي قاسمثا. المتنبيتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 14443411224/01/2008 24 KARIM OUMANE51127S02242424/01/2008

م.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيلتينغيرثا.الورود 1542633106/04/2009 23 AZHAR SOUAD51117S01242406/04/2009

برشيدثا. عثمان بن عفانتينغيرثا. يوسف بن تاشفين 1503924805/09/2008 18 YOUSSEF ES-SAHABI51018S01242405/09/2008

دريوشثا. مولي اسماعيلتينغيرثا. محمد السادس 1504057305/09/2008 18 KALLAT MOHAMED21205S01242405/09/2008

بولمانثا. المرابطينتينغيرثا.سيدى بويحيا 1504121205/09/2008 18 LAOUAJ EL KEBIR51123S01242405/09/2008

بولمانثا. ابو حنيفة التاهيليةتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 15041371405/09/2008 18 MEHDI LOUKILI51127S02242405/09/2008

خريبكةثا. المختار السوسيتينغيرثا.بومالن دادس 1542612206/04/2009 18 ABDIA  RACHID51113S01242406/04/2009

اكادير اداوتنـانثا.الخليجتينغيرثا.سيدي م.بن عبد ا 896446317/09/1990 82 BOUJEMLA     KELTOUM51135S022525A16/09/1996

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةتينغيرثا.صلح الدين 14450051113/02/2008 22 AYOUB FOUAD51135S04252524/06/2009
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سطاتثا. راس العينتينغيرثا.سيدى بويحيا 1504164205/09/2008 18 YASSIN MERZAQ51123S01252505/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراءتينغيرم م ايت ايدير 1263446412/09/2002 44 AHRABOUS   M   HAMED51105P01727205/09/2007

ورززاتثا.محمد السادستينغيرإع. المدون 1444356125/01/2008 29 BEN ALLAH ATIKA51327S03727225/01/2008
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13

مراكشثا.عودة السعديةمراكشإع. عثمان بن عفان 1279615107/09/2004 42 ESSOLI AMAL45721S01111107/09/2004

مديونةثا. الطلسمراكشثا. ابن المعتز 1438998108/01/2007 30 ABOUAM MOHAMED45721S02111130/01/2007

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنمراكشثا.المغرب العربي 65435116/09/1993 42 HALI M HAMMED45000S30121207/09/2004

كلميماع. افركطمراكشثا. عبد ا ابراهيم 1409838307/11/2006 30 MOUMEN HASSAN45000S36131307/11/2006

فاسثا. عبد الكريم الرايسمراكشاع. حمان الفطواكي 1233185111/09/2001 24 ESSOUNNI  SANAE40004S011313O05/09/2007

مكناسثا.  السلممراكشثا.الزهراء )ت ا ( 743723116/09/1993 90 JAAFAR FATIMA45000S231919A16/09/1993

الحوزثا.الفراهديمراكشم.م الحرمل 768488816/09/1991 48 LOUMAME EL HASSAN40705P0522309/10/2006

إنزكان ايت ملــولثا . عمر الخياممراكشثا.ابن تومرت 297035116/09/1986 90 BOUMLIK AHMED45000S072626A16/09/1993

الصخيرات تمارةثا محمد السراجمراكشثا. عبد ا ابراهيم 14464181305/09/2007 29 AMMOURI SALIMA45000S36272705/09/2007

الحوزثا.ابطيحشيشاوةم.م لحرارشة 1234078214/09/2001 56 AIT EL ASRI ADIL48629P0421014/09/2002

اكادير اداوتنـاناع. البحتريشيشاوةثا.ابن الهيثم 1181929103/07/2000 52 HAIJOUB MOHAMED SALM48513S01101019/10/2005

ســـلثا. الفارابي التقنيةشيشاوةثا. الخوارزمي 1503557305/09/2008 23 ALIOUANE RACHIDA48029S03101005/09/2008

سيدي سليمانثا. علل الفاسيشيشاوةثا. ابن العربي 1503517105/09/2008 18 AHITOURE IMAD48311S02101005/09/2008

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيشيشاوةثا. ابن العربي 1503884105/09/2008 18 EL MAJIDI SOUFIANE48311S02101005/09/2008

خريبكةثا. الفارابـيشيشاوةم.م.ايت احساين 1234169114/09/2001 63 AIT RAHAL MINA48321P0321114/09/2001

الحوزثا ثوبقالشيشاوةم.م النبوغ 1182294206/09/2000 60 SAMALI TAOUFIQ48631P0221114/09/2001

شيشاوةثا. لمزوضيةشيشاوةم م إمين إغز 1237124214/09/2001 58 GHOULBANE MOHAMED48612P0221114/09/2001
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مراكشثا.الخوارزميشيشاوةم.م الرحيلت 1268983118/09/2002 48 ABDERRAHMAN OULAD TARADA48605P0421126/09/2005

قلعة السراغنةثا. تاساوتشيشاوةثا.ابن الهيثم 1279827107/09/2004 42 AMADDAH ABDELAALI48513S01121207/09/2004

الدار البيضاء أنفاثا.مولي عبد اشيشاوةثا. ابن العربي 1504179105/09/2008 18 MOQUNIA SAID48311S02121205/09/2008

مراكشثا.الكتبيةشيشاوةثا.ابن الهيثم 298775116/09/1986 56 EL AMRANI OMAR48513S01131301/09/2007

مراكشثا.ابن تومرتشيشاوةثا. ابن العربي 1151990216/09/1999 54 ELMABROUKI RACHIDA48311S02131305/09/2002

شيشاوةثا. ابن العربيشيشاوةثا.إبن رشد 1445322118/02/2008 24 YASSIN ELMAIZI48323S02131318/02/2008

الحوزثا. زينب النفزاويةشيشاوةثا.إبن رشد 1503540105/09/2008 18 AIT OUMGHAR SAMIR48323S02131305/09/2008

برشيدثا. حسان بن تابتشيشاوةثا. الخوارزمي 1504078105/09/2008 18 KHADROUF HASSAN48029S03131305/09/2008

مراكشثا. ابن المعتزشيشاوةثا. الخوارزمي 1152456116/09/1999 43 MOUNIR BOUHZEM48029S031515Z07/09/2004

الحوزثا. الطلس الكبير)أسني(شيشاوةثا.ابن الهيثم 1276490112/09/2002 36 BEN GADI HICHAM48513S01151507/09/2005

شيشاوةثا. لمزوضيةشيشاوةثا.إبن رشد 1171567310/09/2001 24 NEKHLA YASSINE48323S02151505/09/2007

مراكشثا.  الشرفاءشيشاوةثا.ابن الهيثم 210664517/09/1984 84 ADNAOUI HASSAN48513S011919A03/11/1995

الحوزثا. زينب النفزاويةشيشاوةم.م لمرمضة 1234153915/09/2001 54 AIT MOUSSA ABDELMAJID48628P0321915/09/2003

مراكشثا. الوفاقشيشاوةثا.المام البخاري 1125166116/09/1998 42 BENMOQADEM ANWAR48311S01191910/09/2004

الحوزثا. زينب النفزاويةشيشاوةثا. الخوارزمي 1151941316/09/1999 42 KADIRI ELMAANA MY ABDERRAHIM48029S03191907/09/2004

اسفيثا.الهداية السلميةشيشاوةم.م السعيدات 1307808105/09/2003 28 MAHFOUDI ABDELHAQ48317P0221903/09/2008

الحوزثا. زينب النفزاويةشيشاوةثا.المام البخاري 243465816/09/1988 54 SIAD OMAR48311S01222223/10/2002
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مراكشثا. الوفاقشيشاوةثا. الخوارزمي 175825121/10/1984 67 LIMOUNI ABDERRAHIM48029S032323Z07/09/2004

شيشاوةثا. التقنيةشيشاوةثا.إبن رشد 1182138108/12/2000 62 AKASBI ABDELKADER48323S02242408/12/2000

مراكشثا. الوفاقشيشاوةثا. الخوارزمي 1181947713/11/2000 30 EL JADID ABDELKADER48029S032424Z06/09/2006

الحي الحسنيثا. عمر الخيامشيشاوةثا.ابن الهيثم 1410368106/09/2006 30 GDAOUNI MINA48513S01242406/09/2006

الرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيليةشيشاوةثا.ابن الهيثم 1542753306/04/2009 18 AKABLI HASSAN48513S01242406/04/2009

الحوزثا. تمصلوحتشيشاوةثا.ابن الهيثم 1276136713/09/2002 48 DAHMANI ABDELKRIM48513S01252505/09/2003

مراكشثا.ابن تومرتشيشاوةثا.ابن الهيثم 324273616/09/1987 74 HOURRI ABDELFTAH48513S01262616/09/1997

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودالحوزثا ثوبقال 383043217/09/1990 72 LAGHFIRI MUSTAPHA46917S021010X 16/09/1999

الحوزثا. تمصلوحتالحوزم.م اولد مطاع 1119985216/09/1998 60 RAFI KHALID46217P0121004/09/2002

مراكشثا. الواحةالحوزاع. الطلس الكبير 62618616/09/1995 58 BARIR ABDERRAHMAN46017S01101006/09/2001

الحوزثا. زينب النفزاويةالحوزم م المرجة 1268623904/09/2002 52 MOHAMED EL HABIB NACEF46431P0121011/09/2003

مراكشثا. ابي العباس السبتيالحوزم.م المعمل 1155008116/09/1999 62 HOUDA BENNANI46111P1021106/09/2001

مراكشثا. الوفاقالحوزم م اربعاء غجدامة 1236930106/09/2001 58 EZZOUINI ABDELFETTAH46412P0121106/09/2001

مراكشثا. الخوارزمي 2الحوزم.م تافكة 1263308104/09/2002 54 JAMAL ABOUZAHID46335P0121104/09/2002

مراكشثا.المغرب العربيالحوزثا. ابن ماجة 1309856116/10/2003 48 HAFDANI   SAMIRA46211S03111116/10/2003

مراكشثا. يوسف بن تاشفينالحوزثا ثوبقال 1439000108/01/2007 30 OUADIA BADR46917S02111108/01/2007

مراكشثا . سيدي عبد الرحمانالحوزم.م سد مولي يوسف 1266666104/09/2002 24 EZZYANI     KHALED46105P0121105/09/2007
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مراكشثا.ابن يوسف )ت ا(الحوزثا. ابن ماجة 1445331106/03/2008 24 BENZAIMA HAYAT46211S03111106/03/2008

مراكشثا.الحسن الثانيالحوزثا. ابن ماجة 1445339106/03/2008 24 AKBOUB ABDELKEBIR46211S03111106/03/2008

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليالحوزإع. ايت سيدي داوود 1542739306/04/2009 20 ZEINEB EL MAROUANI46040S031111O06/04/2009

مراكشثا. يوسف بن تاشفينالحوزثا. التوامة 1503908105/09/2008 18 MOHAMED ELOUAHMI46015S02111105/09/2008

مراكشثا.ابن عبادالحوزثا. التوامة 1542737106/04/2009 18 EL GHALIT BAHIJA46015S021111O06/04/2009

مراكشثا.  الشرفاءالحوزم.م زرقطن 1235772106/09/2001 58 DERDARI MY SMAIL46335P0221206/09/2001

مراكشثا. الواحةالحوزثا. زينب النفزاوية 1114790116/09/1997 30 MOUNIR ACHKI46107S02121205/09/2008

مراكشثا. لمحاميد 9الحوزم.م تافكة 1405715319/02/2008 24 YOUSSEF EL MADKOUR46335P0121219/02/2008

مراكشثا. الخوارزمي 2الحوزثا. التوامة 1235269114/09/2001 18 MOHAMED BOUKHARI46015S02121205/09/2008

مراكشثا. الخوارزمي 2الحوزثا.ابطيح 1159182116/09/1999 62 HADDADI ABDELBAR46111S01131306/09/2001

مراكشثا. الخوارزمي 2الحوزالعدادية الجديدة 1051245116/09/1997 50 BENADDI    MOHAMED46001S03131313/10/2004

مراكشثا.صلح الدين اليوبيالحوزثا.ابطيح 395841216/09/1991 46 KHABA    ABDELHADI46111S01131321/09/2004

مراكشثا.الخوارزميالحوزثا. التاهيلية الجديدة 92215115/09/1995 42 HAYANI  ABDELAZIZ46001S02131307/09/2004

مراكشثا.  الشرفاءالحوزثا.ابطيح 373738117/09/1990 42 QUARRO   ABDELAZIZ46111S01131307/09/2004

مراكشثا. الخوارزمي 2الحوزثا. التاهيلية الجديدة 1051918116/09/1997 38 ROUGHI   ABDERAZZAK46001S02131306/09/2006

كلميمثا.الحسن الثانيالحوزثا. ابن ماجة 1409823407/11/2006 30 ABDELLAH JAOUANI46211S03131307/11/2006

كلميمثا.الحسن الثانيالحوزثا. بئر أنزران 1409846403/11/2006 30 SALAH RAKAZ46917S01131303/11/2006
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الحوزثا. بئر أنزرانالحوزاع. الطلس الكبير 1410000306/09/2006 30 BAJ MOHAMED46017S01131306/09/2006

الحوزثا. التاهيلية الجديدةالحوزم م  تخريبين 1047463116/09/1996 72 KADDOURI LAHCEN46127P0221816/09/1999

مراكشثا.  الشرفاءالحوزثا. التاهيلية الجديدة 1446658405/09/2007 26 HOUMMAD FADWA46001S021818O05/09/2007

الحوزثا. بئر أنزرانالحوزاع. الطلس الكبير 1285121207/09/2005 19 ILHAM LAICHOUCHI46017S011818O05/09/2008

مراكشثا. ابن المعتزالحوزثا. التاهيلية الجديدة 209632517/09/1984 91 SMAILI   MOHAMMED46001S021919A16/09/1994

الحي الحسنيثا. عمر الخيامالحوزثا. بئر أنزران 374104222/10/1990 58 EL HILALI    MUSTAPHA46917S01191910/09/2001

ورززاتثا.محمد السادسالحوزثا. ابن ماجة 77887127/09/1994 55 GHAZI  BOUCHRA46211S031919O04/09/2002

الحوزثا. التاهيلية الجديدةالحوزثا. ابن ماجة 372758117/09/1990 54 HAMDALI    ABDELKARIM46211S03191904/09/2002

مراكشثا. الواحةالحوزثا. زينب النفزاوية 1279258114/09/2004 20 OLAYA RABBANI46107S021919O05/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميالحوزإع. زرقطن 1445352805/03/2008 24 CHAFKI LARBI46040S04222205/03/2008

مراكشثا. الواحةالحوزثا ثوبقال 92637101/11/1995 61 ERRAMI  ZAHRA46917S022323O21/01/2002

مراكشثا.  الشرفاءالحوزثا.ابطيح 1542783306/04/2009 20 BOUCHRA RAHIOUI46111S012323O06/04/2009

مراكشثا. الواحةالحوزثا. زينب النفزاوية 973666116/09/1986 25 SARMI        ZAKIA46107S022424O05/09/2007

الرشيديةثا. مولي رشيدالحوزاع.المركز التربوي اغبالو 1445353205/03/2008 24 OULAHBIB BENYOUSSEF46034S01242405/03/2008

شيشاوةثا. التقنيةالحوزثا. التوامة 1444409121/01/2008 24 BENHIDA KAMAL46015S02727221/01/2008

مراكشثا. الوفاقالرحامنةم م سيدي بوبكر 1175609306/09/2000 54 EL MNAOUI ABDELKRIM19515P0121004/09/2002

مراكشثا. ابن المعتزالرحامنةم م اولد حموش 1234405414/09/2001 54 AOUAJ MOHAMED19515P0421014/09/2002
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الرحامنةثا.سيدي بوعثمانالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 745135316/09/1993 38 CHARAOUI CHAOUKI19705S01101016/09/2006

شفشاونثا. محمد البقاليالرحامنةثا.سيدي بوعثمان 14389811508/01/2007 35 EL KOUTAMI KHADIJA19519S01101008/01/2007

ســـلثا. ابن الخطيبالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1270326104/09/2002 30 SARI HASSAN19721S01101004/09/2006

مراكشثا. ابي العباس السبتيالرحامنةم.م الزيود 1114646116/09/1997 42 OUMMAHYA ABDERRAZAK19519P0421107/09/2005

مراكشثا.الزرقطونيالرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيلية 1445334329/02/2008 24 BOUCHIKHI TAOUFIK19705S02111129/02/2008

الخميساتثا. مولي ادريسالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 1047466116/09/1996 52 KOSSARI TOUFIQ19705S01121206/09/2006

خريبكةثا. الموحدينالرحامنةثا.الرحامنة  بن جرير 1276777105/09/2003 24 ABDELFATTAH EBEN DAOU19002S06121214/10/2008

ورززاتثا.سيدي داودالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 1177760106/09/2000 18 OUTALEB BRAHIM19705S01121205/09/2008

مراكشثا. يوسف بن تاشفينالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 1504040205/09/2008 18 ISSAME FOUAD19705S01121205/09/2008

برشيدثا. الحسن الثانيالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1504202205/09/2008 18 NADIRI ABDELJALIL19721S01121205/09/2008

مراكشثا. الواحةالرحامنةثا.سيدي بوعثمان 302607116/09/1986 72 REMIDI ABDALLAH19519S011313Z07/09/2004

الرحامنةثا. السلمالرحامنةم. الفرح 1401237101/01/2006 36 BEN SOUMANE KHALID19999P0221301/01/2006

وادي الدهبثا. ابن رشدالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 1409740106/09/2006 30 AILAL MOHAMED SALEM19705S01131306/09/2006

مراكشثا. عبد ا ابراهيمالرحامنةإع.بوشان 1447320105/09/2007 24 ASBBANE ANOUAR19723S01131305/09/2007

الحوزثا. زينب النفزاويةالرحامنةإع. وادي المخازن 1175731906/09/2000 52 AIT BELMAHJOUB HICHAM19705S03151515/10/2005

برشيداع. المام مالكالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1446365105/09/2007 24 ABDELLAOUI KAOUTAR19721S011515O05/09/2007

المحمديةثا. ابن خلدونالرحامنةم.م الزاوية الموجبية 1263888104/09/2002 54 ARBAOUI MOUNIR19455P0121804/09/2002
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مراكشثا. الواحةالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1236524506/09/2001 20 EL MAJID SALIMA19721S011818O05/09/2008

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 390374216/09/1991 96 ARHLAM ABDELKARIM19705S011919Z/A16/09/1992

مراكشاع. العزوزيةالرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيلية 1279701207/09/2004 19 IBTISSAM  ADIL19705S021919O05/09/2008

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 243909428/09/1987 107 TAJER ABDELKARIM19705S012222Z/A16/09/1989

الرحامنةثا.سيدي بوعثمانالرحامنةثا. الشهيد صالح السرغيني 3465751016/09/1988 78 MOUSSADDAK ABDELLATIF19705S01222216/09/1997

مراكشثا. الواحةالرحامنةثا.سيدي بوعثمان 61370216/09/1994 72 HAROUDI AMINA19519S012222O10/09/2002

الجديدةثا.الجرف الصفرالرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيلية 1445361329/02/2008 23 EL MECHATE BOUCHAIB19705S022424Z27/10/2008

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنقلعة السراغنةم م اولد علي 740631416/09/1993 72 EL BOURTIAA RAHHAL19315P0621015/09/2002

قلعة السراغنةثا. انس بن مالكقلعة السراغنةم م العثامنة 1047181116/09/1996 70 AIT LEHMADI ABDELMOUNAIM19113P0221016/09/1998

خريبكة ثا. الفوسفاطقلعة السراغنةم م سيدي ادريس 1046627116/09/1996 66 AMEUR AHMED19119P0321016/09/1999

قلعة السراغنةثا.تمللتقلعة السراغنةم.م سيدي العربي 1123415116/09/1998 62 AIT ALLAL TARIK19466P0621006/09/2000

قلعة السراغنةثا .العامريةقلعة السراغنةم/م المسجد 1047239516/09/1996 60 AJAIT  NOUREDDINE19466P0921011/10/2003

قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقيقلعة السراغنةم م الفرائطة 1157757716/09/1999 58 EL OUADIFI AHMED19113P0121006/09/2001

قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقيقلعة السراغنةم م الكرارمة 1238057606/09/2001 58 LAHRACH ABDELKBIR19111P0321006/09/2001

الحوزثا.ابطيحقلعة السراغنةم م العرارشة 1176019106/09/2000 42 EL AACHRAOUI ABDELJALIL19313P0321007/09/2004

الحوزثا ثوبقالقلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقي 1445379829/02/2008 29 FATIMA HARRAR19105S01101029/02/2008

الرحامنةثا. السلمقلعة السراغنةثا.تمللت 1446318105/09/2008 23 MOURID KHADIJA19123S01101005/09/2008
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عين السبع الحي المحمثا. الباروديقلعة السراغنةثا. بن سينا 1503567105/09/2008 18 AMER HAKIMA19115S02101005/09/2008

قلعة السراغنةثا. انس بن مالكقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 77723101/05/1997 62 BACHIDINI FATIHA19300S01111129/09/2004

مراكشثا.الزرقطونيقلعة السراغنةثا.تمللت 1151282116/09/1999 43 BOUAAOUI YOUNES19123S011111Z03/09/2008

طنجة أصيـلةثا . المام الغزاليقلعة السراغنةثا. تاساوت 1279669607/09/2004 42 CORK ZAKARIAE19300S02111107/09/2004

المحمديةثا. عمر المختارقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 1438992108/01/2007 30 ABDELLAH RABHI19121S02111108/01/2007

مراكشاع. العزوزيةقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 1445335129/02/2008 24  MOULAY  AHMED RAFIKOLKHIR19121S02111129/02/2008

مراكشثا. يوسف بن تاشفينقلعة السراغنةثا. بن سينا 1445336129/02/2008 24 BENTAYEBI ABDELAZIZ19115S02111129/02/2008

مراكشثا.الحسن الثانيقلعة السراغنةثا.القدس 1445337129/02/2008 22 MOHAMMED AMINE ELGHOUILI19300S05111127/10/2008

قلعة السراغنةثا. انس بن مالكقلعة السراغنةم م اولد حشاد 58049116/09/1994 70 EL FARFAR EL AYACHI19313P0121201/11/1999

مراكشاع. العزوزيةقلعة السراغنةثا. بن سينا 1503609205/09/2008 23 BAHADI KHADIJA19115S02121205/09/2008

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 1503736305/09/2008 18 DRISS CHENTOUFE19121S02121205/09/2008

قلعة السراغنةثا.المام علي-ت.ا-قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقي 670219117/11/1977 106 CHAOUKI EL HASSAN19105S011313A16/09/1989

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيقلعة السراغنةثا. بن سينا 1504103305/09/2008 18 LAGHMICH AZIZ19115S02131305/09/2008

برشيدثا. المغرب العربيقلعة السراغنةثا. بن سينا 1504256205/09/2008 18 SABBAR RACHID19115S02131305/09/2008

مراكشثا.  الشرفاءقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 373979517/09/1990 82 LAKOUADER ABDERRAHIM19121S021515A16/09/1995

الحوزثا. تمصلوحتقلعة السراغنةثا. بن سينا 1276163617/09/2002 36 LAHIANE MOHSINE19115S021515Z07/09/2005

قلعة السراغنةثا. انس بن مالكقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 244486116/09/1987 102 MAYATI JAMILA19300S011818A16/09/1991
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الحوزثا. زينب النفزاويةقلعة السراغنةثا.القدس 1154942216/09/1999 31 DALIM ASMA19300S051818O02/09/2009

طنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريسقلعة السراغنةثا.تمللت 1277994207/09/2004 24 MERZOUKI LAILA19123S01181805/09/2007

ســـلثا. محمد جمال الدرةقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 716895216/09/1992 94 BENJILALI MAJIDA19300S011919A16/09/1992

ســـلثا. الباتول الصبيحيقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 398372416/09/1994 86 SALMI HASSANE19300S011919A16/09/1994

قلعة السراغنةثا.تمللتقلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقي 61965101/05/1997 78 DRISS EZ-ZAIM19105S011919A01/05/1997

الحوزثا. تمصلوحتقلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقي 372878701/05/1997 78 MOHAMMED EL HILALI19105S011919A01/05/1997

بن مسيكثا.الحسن الثانيقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 1051979816/09/1997 74 TAIB KHADIJA19300S01191916/09/1997

مراكشثا.الزهراء )ت ا (قلعة السراغنةثا.تمللت 1172062108/12/2001 50 KARAMA FATIHA19123S011919O03/09/2003

اسفيثا. محمد بلحسن الوزانيقلعة السراغنةثا. بن سينا 326700116/09/1991 34 CHANTIT ABDESSADEQ19115S02191905/09/2007

مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنقلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقي 395843616/09/1991 96 EL IDRISSI MOUBTASSIM MY ABDEL19105S012222Z/A16/09/1992

الحوزثا.ابطيحقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 396169116/09/1991 94 ENNAAOUI MOHAMED19121S022222Z/A16/09/1993

الحوزثا. تمصلوحتقلعة السراغنةثا.سيدي رحال 716808216/09/1992 86 SABOUR ABDELKARIM19121S022222A23/09/1994

مراكشثا. الوفاققلعة السراغنةثا.تمللت 762780116/09/1992 84 DIHBAOURI ABDELGHANI19123S012222A16/09/1995

قلعة السراغنةثا.تمللتقلعة السراغنةإع. اولد ناصر 1408283206/09/2006 30 RISSAL LOUBNA19019S02222206/09/2006

مديونةثا. الوحدةقلعة السراغنةثا .العامرية 14453641529/02/2008 24 CHTIOUI SAID19305S012222Z29/02/2008

برشيدثا.ابن رشدقلعة السراغنةإع. اولد ناصر 1447113205/09/2007 24 NOUBIR NADIA19019S02222205/09/2007

قلعة السراغنةثا.سيدي رحالقلعة السراغنةثا. بن سينا 1277408807/09/2004 18 BARRAA ABDELHAQ19115S02222205/09/2008
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الصويرةثا. مولي رشيدقلعة السراغنةاع. بويا عمر 1505581105/09/2008 18 HANIA ESSAINE19315S09222205/09/2008

الحوزثا.ابطيحقلعة السراغنةثا.تمللت 2437821028/09/1987 52 ALANDALOUSSI YOUSSEF19123S012323Z24/09/2003

الحوزثا. تمصلوحتقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 202574116/09/1986 70 AIT JITY ABDELLATIF19300S01242416/09/1998

الحوزثا. زينب النفزاويةقلعة السراغنةثا.تمللت 389484716/09/1991 60 AARIBI ABDELAZIZ19123S01242422/09/2003

الجديدةاع . الساحلقلعة السراغنةثا.تمللت 1445362329/02/2008 24 ES-SAKALI SAID19123S01242429/02/2008

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورقلعة السراغنةاع .ابو بكر القادري 1448117105/09/2007 24 ABDELLAH KARIMIN19300S03242405/09/2007

م.رشــــيد س. عثمــانثا. جعفر الفاسي الفهريقلعة السراغنةثا .العامرية 1503710105/09/2008 23 BOUSSAID KARIMA19305S01242405/09/2008

بن مسيكثانوية بن مسيكقلعة السراغنةثا. تاساوت 1445358429/02/2008 22 EDDINARI ABDERRAHMANE19300S02242429/10/2008

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيقلعة السراغنةثا. بن سينا 1503974305/09/2008 18 HADI ALI19115S02242405/09/2008

تينغيراع.زايد او حمادالصويرةم.م الجاحظ 1404959205/09/2007 24 RADI AMINA23533P0121005/09/2007

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورالصويرةثا. تالمست 1504060105/09/2008 19 KANOUNI FOUZIA23127S011010O05/09/2008

طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدالصويرةثا. اكنسوس 1118621116/09/1998 70 AHMED  BEN ABBAS23000S02111116/09/1998

ســـلثا. ولدةالصويرةثا. اركان 1438995108/01/2007 30 DADDA ZAHRA23004S03111110/01/2007

مراكشثا . سيدي عبد الرحمانالصويرةثا. تالمست 1443700105/09/2007 24 OUKIK ABDELLAH23127S01111105/09/2007

الحوزثا.ابطيحالصويرةثا.سيدي محمد بن عبد ا ت. 1445332115/02/2008 24 GHALIB NOUREDDINE23000S06111115/02/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونالصويرةثا. اكنسوس 1503953305/09/2008 18 FATTAR YOUNES23000S02111105/09/2008

الـــرباطثا.دارالسلمالصويرةم.م اكدال 63115216/09/1995 78 BABLLAH  HICHAM23320P1421216/09/1997
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سيدي سليمانثا. المير مولى عبد االصويرةثا. اركان 1445328215/02/2008 24 MORJANE MOHAMMED23004S03131315/02/2008

الجديدةثا.الجرف الصفرالصويرةثا. تالمست 1408613406/09/2006 28 EL GH ABI ZAKIA23127S01181824/04/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الجولنالصويرةثا. محمد الخامس 398891102/11/1991 99 MOHAMMED  BOUSSALHI23000S011919Z/A02/11/1991

مديونةثا. زينب النفزاويةالصويرةثا. اكنسوس 14453661815/02/2008 24 ELMAATAOUI EL BOUAZAOUI23000S02222215/02/2008

سيدي بنورثا.سيدي بنورالصويرةثا. مولي رشيد 1277409107/09/2004 18 SOUKARI HASSANE23129S02222203/09/2008

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيالصويرةثا. اكنسوس 244715516/09/1987 93 LATIFA  ELHOUSNI23000S022323O/A21/02/1994

طنجة أصيـلةثا. الحسن 2الصويرةثا. نورس موكادور 1445387315/02/2008 24 HRIMIL IKBAL23000S07232315/02/2008

الفقيه بن صالحثا. الفلحيةالصويرةاع. ابن سينا 14453921215/02/2008 24 EL HILALI ALAOUI23040S01232315/02/2008

اسفيإع. فاطمة الفهريةالصويرةثا. محمد الخامس 232577121/09/1987 36 AHMED  LAKSAI23000S01242416/09/2007

الجديدةثا.المام البخاريالصويرةثا.سيدي محمد بن عبد ا ت. 1445371315/02/2008 24 HAD JABRAN23000S06242415/02/2008

الحسيمةثا. مولي اسماعيلالصويرةثا. اكنسوس 1445375915/02/2008 24 ELMEBTOUL AZIZ23000S02242415/02/2008

اسفيثا.إبن سيناالصويرةثا. مولي رشيد 1446700105/09/2007 24 KRAIDY ABDERRAZZAK23129S02242405/09/2007

المحمديةثا. عين  حرودةالصويرةثا. محمد الخامس 12845091007/09/2005 36 HANANE ARABI23000S017272O07/09/2005

اسفيثا.الدريسي )التقنية(والملحقةالصويرةثا. محمد الخامس 1125441116/09/1998 30 LABROUDI NAJWA23000S01727206/09/2006
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14

ســـلثا. عبد السلم عامرالجديدةثا. 6 نونبر 1438605208/01/2007 35 BENSSID LALLA ZHOR17707S02101008/01/2007

الخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمةالجديدةثا. 6 نونبر 1438603208/01/2007 30 FARAJ  ABDELLAH17707S02101008/01/2007

الجديدةاع.مولي عبد االجديدةثا.الجرف الصفر 1438604208/01/2007 30 EL MALLOULI  SAMIRA17715S02101008/01/2007

فاسثا.علل لودييالجديدةثا.الجرف الصفر 1446320110/09/2008 19 NASSIRI HANANE17715S021010O10/09/2008

وجدة انجــادثا. عـبـدالمــومـــنالجديدةثا.ابي شعيب الدكالي 348564116/09/1989 102 HAMZAOUI AHMED17010S031111A15/10/1991

طنجة أصيـلةثا.مولي رشيدالجديدةثا.ابي شعيب الدكالي 279998116/09/1987 93 MOUDEN ABDELHAFID17010S031111Z/A16/09/1993

القنيطرةالثانوية الملكية العسكريةالجديدةثا.المام البخاري 1279244127/09/2004 42 EL ATTARI SAID17105S01111127/09/2004

الـــرباطثا.ابن بطوطةالجديدةثا.الجرف الصفر 1438632108/01/2007 35 ALLAOUI  SOUAD17715S02111108/01/2007

الـــرباطثا.ابن بطوطةالجديدةثا.المام البخاري 1438634308/01/2007 35 AMRANI  IDRISSI  NAJIA17105S01111108/01/2007

مراكشثا. ابن المعتزالجديدةثا.المام البخاري 1410571106/09/2006 30 MOUADDAA  MOHAMED FAICAL17105S01111106/09/2006

مديونةثا. ابن خلدونالجديدةثا. 6 نونبر 1503564210/09/2008 18 AMDALI RACHID17707S02111110/09/2008

الجديدةثا. القــــدسالجديدةإع. الورد 1548662106/04/2009 18 RGUIBI HANANE17109S01111106/04/2009

مراكشثا. حسان  بن ثابتالجديدةثا.ابي شعيب الدكالي 836993201/05/1997 42 EL HISSI ABDESSADEQ17010S03121216/09/2004

سطاتثا. كيصرالجديدةثا.ابي شعيب الدكالي 1276707305/09/2003 24 ACHI YOUSSEF17010S03121205/09/2007

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةالجديدةثا. 6 نونبر 1285047107/09/2005 36 HARHAR MOHAMMED17707S02131307/09/2005

العرائشثا. عبد العالي بن شقرونالجديدةإع. عبد المالك السعدي 1408147107/09/2005 36 EL YAHYAOUI IDRISSI AZIZ17705S01131307/09/2005

الخميساتثا.الفتحالجديدةإع. عبد المالك السعدي 1408151107/09/2005 36 KHALIDI ABDELFATAH17705S01131307/09/2005
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برشيدثا. اولد حريزالجديدةثا. 6 نونبر 1438620208/01/2007 30 EL KHADDARI  MOHAMMED17707S02131308/01/2007

برشيدثا. اولد حريزالجديدةثا. 6 نونبر 1438621208/01/2007 30 AOUINATI  SABAH17707S02131308/01/2007

عين الشقثا. ابن العربيالجديدةإع. خالد بن الوليد 1444955125/02/2008 25 KARRAMOU NAOUAL17017S011313O25/02/2008

دريوشثا. الفارابي التاهيليةالجديدةاع.محمد 6 14449491025/02/2008 24  BOUSSALEM AICHA17707S01131325/02/2008

ســـل ثا. محمد الصبيحيالجديدةثا. 6 نونبر 1503502210/09/2008 18 ABOU EL HASSAN NADIA17707S021313O10/09/2008

مراكشثا. الواحةالجديدةثا. 6 نونبر 1280146207/09/2004 18 KHAMLICHI AMAL17707S021515O05/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدالجديدةم.م الحيرش 1118961116/09/1998 58 ZITOUNI ABDELLATIF17705P0221816/09/2001

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةالجديدةم م الحمامنة 1118894216/09/1998 42 BELOUANE SIMOHAMED17311P0121806/09/2004

عين الشقثا. عبد ا العياشيالجديدةثا. 6 نونبر 1503575110/09/2008 19 ANGA HASNAE17707S021818O10/09/2008

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةالجديدةثا. 6 نونبر 77424216/09/1996 54 EL HASSANI MOUSSA17707S02191904/09/2002

الجديدةاع.مولي عبد االجديدةثا. 6 نونبر 1152912116/09/1999 50 ANAGRA ABDELKADER17707S02191903/09/2003

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةالجديدةثا.الجرف الصفر 1276913316/09/2003 30 HELLALET NADIA17715S02191903/09/2008

برشيدثا.ابن رشدالجديدةثا.المام البخاري 1278846107/09/2004 24 EL OIRDI TARIK17105S01191907/09/2007

الصخيرات تمارةثا.الشفشاونيالجديدةثا.بئر انزران 147975516/09/1985 120 KACHKOUCH ABDERRAHIM17010S042222A16/09/1986

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةالجديدةثا. 6 نونبر 298189316/09/1986 62 AL KHALIFI MUSTAPHA17707S02232316/10/2000

الجديدةإع. الوردالجديدةثا.المام البخاري 1118464116/09/1998 42 JABRI ABDELHAKIM17105S01232305/09/2008

ســـلثا. ولدةالجديدةثا.الجرف الصفر 15425671306/04/2009 18 BOUKHOUBZA FADILA17715S022323O06/04/2009
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مديونةثا. الوحدةالجديدةثا.المام البخاري 1438655108/01/2007 30 HAMMANI MOHAMMED17105S01242408/01/2007

المحمديةثا. ابن خلدونالجديدةثا.المام البخاري 1504263110/09/2008 20 SAID ALAOUI LALA MERIEM17105S012424O10/09/2008

المحمديةثا. عين  حرودةالجديدةثا.الجرف الصفر 1285322307/09/2005 36 BAHRI ABDELKHALAK17715S02252507/09/2005

برشيدثا. اولد حريزالجديدةثا.محمد الرافعي و الملحقة 1277532207/09/2004 43 ACHAG LATIFA17010S067272O07/09/2004

طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةسيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيز 347178116/09/1988 88 CHIHEB        ABDELHAK17905S011010Z/A07/11/1994

ورززاتثا.سيدي داودسيدي بنورثا. محمد الخامس 716634116/09/1992 42 EL HOUATE           LAIDI17911S02101007/09/2004

ســـلثا. محمد جمال الدرةسيدي بنورثا.دكالـة 1438607708/01/2007 35 ATLA FATIMA17505S02101008/01/2007

الجديدةثا. القــــدسسيدي بنورثا. المام الغزالي 1438594108/01/2007 30 LEND ABDELJABBAR17500S04101008/01/2007

الجديدةثا.الجرف الصفرسيدي بنورثا. إبن العربي 1503523110/09/2008 18 AIT BEN ALI MARIEM17249S01101010/09/2008

الجديدةثا.ابي شعيب الدكاليسيدي بنورثا.دكالـة 1503775110/09/2008 18 EL ISSAOUI NAJLAA17505S021010O10/09/2008

الدار البيضاء أنفاثا.المسجدسيدي بنورم.م الســوانــي 1238485106/09/2001 36 MIDOUNI          ADIL17523P0221107/09/2005

ســـلثا. غانديسيدي بنورثا. المام الغزالي 1444967122/02/2008 27 ELGHAZI LOUBNA17500S041111O22/02/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونسيدي بنورإع. القسطلني 1444966625/02/2008 24 BELHASSANI ALAL17913S01111125/02/2008

الجديدةثا.ابن خلدونسيدي بنورثا.سيدي بنور 1542542106/04/2009 18 IKRAM AOUDDAR17500S021111O06/04/2009

الـــرباطمجموعة مدارس محمد الخامسسيدي بنورم.م بن يافو 1181385106/09/2000 24 TAHZIMA           MOHAMMED17911P04212Z06/09/2007

قلعة السراغنةثا. بن سيناسيدي بنورثا. محمد الخامس 1285135307/09/2005 24 LATRACH AZEDDINE17911S02121205/09/2008

عين السبع الحي المحمثا. ابن العوامسيدي بنورثا. إبن العربي 1444980122/02/2008 24 ILHAM KHADIJA17249S01121222/02/2008
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بن مسيكثا. ابن رشدسيدي بنورثا.دكالـة 1503797110/09/2008 19 ELBEDRAOUI IMAN17505S021212O10/09/2008

فاسثا. مولي الحسنسيدي بنورثا.سيدي بنور 1503855110/09/2008 18 SOUMIA EL ISSAOUI17500S021212O10/09/2008

برشيدثا. الخوارزميسيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيز 1503944210/09/2008 18 FAHIM SAIDA17905S01121210/09/2008

فاسثا. ابن رشدسيدي بنورثا. المام الغزالي 390245116/09/1991 100 ASSOOUAG   MOHAMMED17500S041313Z/A16/09/1991

سيدي البرنوصيثا . علل بن عبد اسيدي بنورثا.سيدي بنور 1276149104/09/2002 42 MATAL   SAID17500S02131304/09/2004

جـــرادةثا.جابر بن حيانسيدي بنورثا. إبن العربي 1444953722/02/2008 29 EL JAI HOUDA17249S01131322/02/2008

تاوريرتثا. الفتحسيدي بنورثا.سيدي بنور 1444957804/02/2008 29 KARROUIKHADIJA17500S02131322/02/2008

فاسثا. صلح الدين اليوبيسيدي بنوراع.علل بن عبد ا 1444951125/02/2008 25 KHAI MOUNIA17905S031313O25/02/2008

الجديدةثا.الجرف الصفرسيدي بنورثا. إبن العربي 1444950422/02/2008 24 BOUKHARI HANIFA17249S01131322/02/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدسيدي بنورثا. اولد عمران 1503845310/09/2008 23 EL HARRAK BOUCHRA17529S01131310/09/2008

اكادير اداوتنـان اع. احمد شوقي والملحقةسيدي بنورثا.دكالـة 1504193110/09/2008 18 MOUTAOUAKIL SIHAM17505S02131310/09/2008

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةسيدي بنورثا. المام الغزالي 15037981310/09/2008 23 ELBAGHDADI MALIKA17500S04181810/09/2008

امضيق الفنيدقثا. ابن خلدونسيدي بنورثا. محمد الخامس 1125266116/09/1998 18 EL ALAMI     MOHAMED17911S02181805/09/2008

الصخيرات تمارةاع. الخوارزمي والملحقةسيدي بنورثا. اولد عمران 1503680510/09/2008 18 BOUANANE MERYEME17529S011818O10/09/2008

مراكشثا. الوفاقسيدي بنورثا.دكالـة 1503912910/09/2008 18 EL YAKOUBI KHADIJA17505S021818O10/09/2008

ازيللثا. دمناتسيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيز 59446216/09/1994 17 LAIDI MIMOUN17905S01181802/09/2009

الخميساتثا. المير مولي رشيدسيدي بنورثا. اولد عمران 1172673504/09/2002 23 SLAITANE     KAWTHAR17529S01191903/09/2008
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سيدي سليمانثا. إبن زيدونسيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيز 1504353110/09/2008 19 ESSALHI ABDELHAK17905S011919Z10/09/2008

سطاتثا. القدسسيدي بنورثا. المام الغزالي 1444983126/02/2008 25 SAMIRA SOKORI17500S042222O26/02/2008

سيدي قاسمثا. بلقصيريسيدي بنورثا. إبن العربي 1443795205/09/2007 24 TIRHZAOUI YOUSSEF17249S01222205/09/2007

فاسثا. إبن سـودةسيدي بنورثا. محمد الخامس 1444984325/02/2008 24 AATOUF NADIA17911S022222OX 25/02/2008

الجديدةإع.مولي بوشعيب و الملحقةسيدي بنورثا.سيدي بنور 77411201/11/1994 68 TABJA     EL MUSTAPHA17500S02232305/09/2003

الجديدةاع.مولي عبد اسيدي بنورثا. محمد الخامس 1409864206/09/2006 30 AATILA NEZHA17911S022525O06/09/2006

شيشاوةثا. لمزوضيةسيدي بنورثا.سيدي بنور 1410219806/09/2006 30 EL FARDOUD  YASSIN17500S02252506/09/2006

ســـلثا.ابن هانيسيدي بنورثا. اولد عمران 14449371125/02/2008 29 DIHMANI HANAN17529S01252525/02/2008

سيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنينسيدي بنورثا. المام الغزالي 745125216/09/1993 25 MAMDOUH    LAILA17500S047272O05/09/2007

ســـلثا. الباتول الصبيحياليوسفيةثا. القدس 14386111008/01/2007 35 HACHCHANE FATIHA57305S01101008/01/2007

مراكشثا. لمحاميد 9اليوسفيةثا. كشكاط 1503970105/09/2008 18 HACHEM ASMAA57300S011010O05/09/2008

بنسليمانثا. الشريف الدريسياليوسفيةثا.المام البخاري 1410281106/09/2006 30 ELLOUZI KHALID57004S08111106/09/2006

إنزكان ايت ملــولث.المجداليوسفيةثا.المام البخاري 1439299108/01/2007 30 ASAAIRE  MOHAMED SALEM57004S08111123/02/2007

طنجة أصيـلةثا.علل الفاسياليوسفيةثا. القدس 11576411216/09/1999 29 KANDIL       ABDENBI57305S01111117/09/2007

الحسيمةثا.مولي علي الشريفاليوسفيةثا. كشكاط 1444972122/02/2008 24 BEN ALI NAJIM57300S01111122/02/2008

شفشاونثا. التقنية الخوارزمياليوسفيةثا. التأهيلية جابر بن حيان 1444974922/02/2008 24 AOUAYISS CHAIRI57300S07111122/02/2008

ســـلثا. احمد الحنصالياليوسفيةثا. كشكاط 15037531205/09/2008 18 MOHAMED DAMI57300S01111105/09/2008
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سيدي قاسمثا. فلسطيناليوسفيةثا. كشكاط 1503645105/09/2008 19 ABDERRAFIE BENARBA57300S011212Z05/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةاليوسفيةثا. القدس 1503703205/09/2008 18 KHADIJA BOUMESHOULI57305S01121205/09/2008

مراكشثا.الخوارزمياليوسفيةثا. القدس 1504277105/09/2008 18 MERYEM SEBBAR57305S011212O05/09/2008

ســـلثا. الباتول الصبيحياليوسفيةثا.المام البخاري 1438616508/01/2007 30 BAMOUSSA YOUNESS57004S08131308/01/2007

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبياليوسفيةثا. القدس 1444961922/02/2008 29 CHAKROUN IKRAM57305S01131322/02/2008

القنيطرةثا. ابي حيان التوحيدياليوسفيةثا. كشكاط 1444963122/02/2008 29 EL HACHIMI MAJDA57300S01131322/02/2008

وجدة انجــادإع. المسيرةاليوسفيةثا. القدس 1444962122/02/2008 26 ELJEFFAL KHADIJA57305S011313O22/02/2008

بركــانثا. النهضةاليوسفيةثا.المام البخاري 1444945122/02/2008 24 IDRISS EL HAFID57004S081313Z22/02/2008

العرائشثا. المنصور الذهبياليوسفيةثا. الندلس 1444946122/02/2008 24 BOUMAHRAZ TAOUFIQ57309S02131322/02/2008

الرحامنةثا. السلماليوسفيةثا.المام البخاري 15040111005/09/2008 23 NAJWA HARIF57004S08181805/09/2008

اسفيثا. ابن مولي الحاجاليوسفيةثا.المام البخاري 80248102/11/1994 86 ABDELLAH EL HILALI57004S081919A02/11/1994

الحوزثا.ابطيحاليوسفيةثا. كشكاط 1152011616/09/1999 66 SAMIR MOUDI57300S01202016/09/1999

صفروثا.محمد السادساليوسفيةثا. القدس 2966811316/09/1989 106 DIRSS BOUDRIBILA57305S012222A16/09/1989

الفقيه بن صالحثا. الكندياليوسفيةثا. القدس 716824416/09/1992 48 JALAL ABDERRAHIM57305S01232316/09/2003

ســـلثا. الحسين السلوياليوسفيةثا. القدس 1444993222/02/2008 25 YACOUBI RAJAE57305S012323O22/02/2008

ازيللثا. اوزوداليوسفيةثا. القدس 1444997125/02/2008 25 TALBI NADIA57305S012323O25/02/2008

مراكشثا.  الشرفاءاليوسفيةثا. القدس 1439238324/02/2007 31 AJAKAL LOUBNA57305S012424O24/02/2007
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ســـلثا. ولدةاليوسفيةثا. كشكاط 1438654415/01/2007 30 SALAH    MOHAMMED57300S01242415/01/2007

الفداء درب السلطانثا.ام البنيناليوسفيةثا. القدس 1438665608/01/2007 30 BOUSSAIDA BRAHIM57305S01242408/01/2007

عين الشقثا.المصلىاسفيثا . المتنبي 1439235118/01/2007 31 JASNY ASMAA57119S021010O18/01/2007

اسفيثـا.الحسن الثانياسفيثا . المتنبي 1438608108/01/2007 30 EL MOUTAOUAKKIL ELHASSANE57119S02101008/01/2007

خريبكةثا. عبد ا كنوناسفيثـا.الحسن الثاني 1438633108/01/2007 30 TOUIL ZAIDI57000S02111108/01/2007

خريبكةثا. الموحديناسفيثا.مولي اسماعيل 1438640108/01/2007 30 OULJI     EL HASSANE57515S02111108/01/2007

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونياسفيإع.المنصور الذهبي و الملحقة 1503933311/09/2008 18 SAAD ESSTELI57517S01111111/09/2008

عين الشقثا. عبد ا العياشياسفيإع. الفارابي 1504208105/09/2008 18 MOUAD NANI57028S01111105/09/2008

اسفيثا.الهداية السلميةاسفيم.  رحال المسكيني 206757116/09/1983 100 MONCEF BENHIMA57000P2421208/10/1998

الجديدةثا. القــــدساسفيثا.إبن سينا 1503699111/09/2008 23 SAIDA BOULAHYA57100S01121211/09/2008

برشيدثا. المغرب العربياسفيثا.مولي اسماعيل 1504245111/09/2008 18 RAZINE YOUNESS57515S021212Z11/09/2008

فاسثا. عبد الكريم الرايساسفيثا.الدريسي )التقنية(والملحقة 362796116/09/1989 106 ABDEAZIZ ALAOUI M  DAGHRI57000S041313A16/09/1989

بولمانثا. تيشوكتاسفيثا.إبن سينا 1279979927/09/2004 47 EL HARRAK                FATIMA ZAHRA57100S01131327/09/2004

بولمانثا. ابو حنيفة التاهيليةاسفيثا.إبن سينا 14449441222/02/2008 24 KAABOUCH ISMAIL57100S01131322/02/2008

الصخيرات تمارةثا المير مولي عبدااسفيثا.الهداية السلمية 77691229/09/1994 86 ABDERRAHIM EDDAIF57000S051919A29/09/1994

النواصرثا. فهدة بنت العاصاسفيثا.إبن سينا 1503582308/09/2008 23 LOUBNA ASRI57100S01191908/09/2008

شفشاونثا. عمر الجيدياسفيثا. الفقيه الكانوني 11528131016/09/1999 71 WAFAE RAHMANI57000S06202016/09/1999
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اسفيثا.الهداية السلميةاسفيثا.إبن سينا 362853116/09/1989 106 MY TAIAH ELGRAIDI57100S012424A16/09/1989

الخميساتثا. المختار السوسياسفيثا.إبن سينا 1446666605/09/2007 24 IDRISSI-OUDRHIRI AHMED57100S01242405/09/2007

P117 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

15

بنسليمانثا. إبن خلدونبنسليمانم.م بئر قطارة 1175202106/09/2000 62 BENDRAOU SAID09105P0421116/09/2000

المحمديةثا. ابن خلدونبنسليمانم.م الوحدة 1173357106/09/2000 52 BEN RAZZOUK MOUNIR09111P0521110/10/2005

بنسليمانثا. الحسن الثانيبنسليمانم م دار الشيخ حجاج 1266793104/09/2002 38 YOUSSEF FNINECH09105P0221119/09/2006

عين السبع الحي المحمثا مصطفى المعانىبنسليمانثا.مليلة 1504001105/09/2008 18 HAMI -EDDINE HANANE09113S011212O05/09/2008

الصخيرات تمارةثا مرس الخيربنسليمانم م اولد مومن 734878216/09/1993 66 RACHID EL KHEBBAZ09115P0421316/09/1999

المحمديةثا. عين  حرودةبنسليمانثا.مليلة 1410792106/09/2006 32 ZIANE  MOUNIA09113S011313O06/09/2006

بنسليمانثا. المنصوريةبنسليمانم.م بئر النصر 1265737204/09/2002 54 EL BASRY  BOUCHRA37513P0221804/09/2002

بنسليمانثا. المنصوريةبنسليمانم.م بئر النصر 1268432304/09/2002 30 MASKALI MHAMED37513P0221805/09/2008

بن مسيكثا. المعتمد بن عبادبنسليمانثا. الحسن الثاني 212318320/09/1983 58 BEN OUDA AHMED09100S02191901/09/2001

الصخيرات تمارةثا. سلمان الفارسيبنسليمانثا. الشريف الدريسي 216422112/01/1983 106 AMRAOUI MOHAMMED09100S012222A16/09/1989

بنسليمانثا. الشريف الدريسيبنسليمانثا. إبن خلدون 369527116/09/1989 24 FADIL ABDELKRIM09309S02222205/09/2007

القنيطرةثا. النوار التاهيليةبنسليمانثا.مليلة 1542433206/04/2009 18 ELOSROUTI  RACHIDA09113S012222O06/04/2009

الفداء درب السلطانثا.البقلنيبنسليمانثا. الحسن الثاني 215022428/09/1987 60 BETTIOUI ABDELOUAHED09100S02232325/10/2005

ســـلثا. ولدةبنسليمانثا. إبن خلدون 399069108/01/1992 34 DAMEJ MUSTAPHA09309S02232304/09/2007

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيدبنسليمانثا.مليلة 1542912106/04/2009 23 KARMOUTI  HANANE09113S01232306/04/2009

بنسليمانثا. إبن خلدونبنسليمانم.م بئر النصر 1238818206/09/2001 58 OUAJIH HASNA37513P02727206/09/2001

خريبكةثا. ابن عبدونخريبكةثا. المختار السوسي 325357121/09/1987 84 TASSAOUI BOUAZZA41010S051010A16/09/1995
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خريبكةثا.ابن رشدخريبكةاع. احمد امين 1176943106/09/2000 38 DHAIK RADOUANE41012S01101001/01/2009

تاوناتثا. المام الشطيبيخريبكةثا.ابن رشد 14390591108/01/2007 30 DRISSI AICHA41100S05101008/01/2007

ســـلثا. عبد الواحد المراكشيخريبكةثا. يوسف بن تاشفين 348422216/09/1989 58 BHIHI ABDELHAK41000S12111101/09/2001

العرائشثا.مولي محمد بن عبداخريبكةثا.ابن رشد 342694116/09/1988 42 CHENTOUF HASSAN41100S051111X 19/10/2004

المحمديةثا. ابن خلدونخريبكةاع. محمد السادس 1444743110/03/2008 24 OUASFI ABDELAZIZ41024S01111110/03/2008

سيدي سليمانثا. قاسم امينخريبكةثا. ورديـــغة 1503829105/09/2008 18 ELHACHLAFI MOHAMED41309S10111105/09/2008

ازيللثا. دمناتخريبكةثا. المختار السوسي 1503978605/09/2008 18 HAFID MOHAMED41010S05111105/09/2008

خريبكةثا. ابن عبدونخريبكةثا.إبن طفيل 1277254107/09/2004 42 ADDANI NEZHA41010S01121207/09/2004

بنى مللثا. إغرم لعلمخريبكةثا. عبد ا كنون 1443626205/09/2007 24 EL MADI BAHIJA41100S06121205/09/2007

برشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقةخريبكةثا.إبن طفيل 1446643105/09/2007 24 HARAITI ABDELOUAHAD41010S01121205/09/2007

ســـلثا. احمد الحنصاليخريبكةثا. الفارابـي 1504200105/09/2008 19 NACER SAADIA41100S011212O05/09/2008

الصخيرات تمارةثا.القاضي عياضخريبكةثا. الفارابـي 1503864105/09/2008 18 EL KANI NAWAL41100S01121205/09/2008

ســـل ثا. محمد الصبيحيخريبكةثا. المختار السوسي 894141116/09/1992 70 JADDAR HLIMA41010S05131330/10/1998

ســـلثا. غانديخريبكةثا. المختار السوسي 1171679110/09/2001 58 MZIOUKA LAILA41010S05131310/09/2001

ســـلثا. القاضي عياضخريبكةثا.إبن طفيل 1171669117/09/2001 54 CHALABI MUSTAPHA41010S01131304/09/2002

ســـلثا. الباتول الصبيحيخريبكةثا. المختار السوسي 78851229/09/1994 36 YOUCHNA BENASSEUR41010S05131307/09/2005

العرائشثا. عبد العالي بن شقرونخريبكةاع. الشهيد البوهالي بن القائد 1505238105/09/2008 18 CHEDDAL EL MEHDI41021S01131305/09/2008

P119 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

06/07/2011

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

2011-2012

القنيطرةثا. النوار التاهيليةخريبكةثا.ابي بكر الصديق 90990116/09/1995 62 BEN EL HADJ AHMED41015S01151511/09/2000

خريبكةثا.ابي بكر الصديقخريبكةثا. المام علي 1125463216/09/1998 36 BERRAMI KAMAL41315S02151506/09/2005

برشيدثا. الخوارزميخريبكةثا. عبد ا كنون 1446544205/09/2007 25 CHAKIR HALIMA41100S061515O05/09/2007

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميخريبكةثا. الفارابـي 1153119316/09/1999 18 KHADER SAMIR41100S01151505/09/2008

خريبكةثا. المام عليخريبكةثا. تشرافت 1285315407/09/2005 18 AMINE NADIA41008S01151505/09/2008

سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورخريبكةثا.إبن طفيل 889793116/09/1988 106 BOURAS ZHOUR41010S011818A20/11/1989

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيخريبكةثا. عبد ا كنون 1446623505/09/2007 25 HADDOU JALILA41100S061818O05/09/2007

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الخريبكةثا. ابن ياسين 242927116/09/1985 94 ZANOUNY MOSTAPHA41000S011919A16/09/1992

خريبكةثا. تشرافتخريبكةثا. المختار السوسي 376388119/10/1991 86 ZAHRAOUI ABDEMMAJID41010S051919A16/09/1994

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودخريبكةإع.الساقية الحمراء 1408952106/09/2006 30 EL ALAMI KAMAL41320S01191906/09/2006

خريبكةثا. ابن ياسينخريبكةثا. الداخلة 389496216/09/1991 98 SDOUQI ABDELMOUMENE41309S042323A16/09/1991

عين الشقثا.عثمان بن عفانخريبكةثا. المختار السوسي 1503497105/09/2008 23 ABBOU FATIMA41010S05232305/09/2008

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيخريبكةثا.إبن طفيل 1504050805/09/2008 23 JOUILIL IBTISSAM41010S01232305/09/2008

تطوانثا. الحمراءخريبكةثا. المام علي 395933116/09/1991 98 L EEMRANI SAID41315S022424A16/09/1991

خريبكةثا. تشرافتخريبكةثا. المختار السوسي 376351116/09/1991 86 CHOKRI AHMED41010S052424A16/09/1994

خريبكةثا. الموحدينخريبكةثا.  ابن تومرت 398397110/07/1992 82 BOULMANE EL MUSTAPHA41313S012424A16/09/1995

بنسليمانثا. إبن خلدونخريبكةثا. المختار السوسي 1051336316/09/1997 74 BRIK ABDELLAH41010S05242416/09/1997
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خريبكةثا. يوسف بن تاشفينخريبكةثا.ابن رشد 376379108/10/1990 48 BOUSMARA HASSAN41100S05242405/09/2003

خريبكةثا. الداخلةخريبكةثا. المختار السوسي 1444757210/02/2009 18 FAKHOURI AMR  HAKIMA41010S05242410/02/2009

ســـلثا. ولدةخريبكةثا.إبن طفيل 1410747506/09/2006 30 TALAGHZI JALLAL41010S01252506/09/2006

خريبكةثا.إبن طفيلخريبكةم م اولد فنان الغربية 1158306116/09/1999 62 MACHROUHI MOHAMMED41517P02727206/09/2000

خريبكة ثا. الفوسفاطخريبكةم.م اولد احمد 1173718106/09/2000 62 EN NHAILI ABDELAZIZ41600P02727206/09/2000

سطاتثا. المركز التاهيليةسطات ثا. سيدي محمد بن رحال 1308936118/09/2003 49 ELMAJDOUBI SAADIA59143S011010O18/09/2003

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةسطاتثا . سيدي حجاج 1115398116/09/1997 30 TAREK ALAOUI HASNI59125S021010Z29/09/2006

وزانثا. مولي عبد ا الشريفسطاتثا. راس العين 1443621905/09/2007 24 EL KHARRAZ ALMOUATAMID59123S01101005/09/2007

ســـلثا. احمد شوقيسطاتثا. رحال المسكيني 1446333305/09/2007 24 QAZI OTHMANE59517S02101005/09/2007

اكادير اداوتنـاناع. النبعاثسطاتثا . سيدي حجاج 1446611105/09/2007 24 FERRAGA MOUAD59125S02101005/09/2007

ســـلثا. ولدةسطاتثا. باجة 1504020805/09/2008 18 HILIA ZHOR59100S01101005/09/2008

وجدة انجــادثا. زيري ابن عطيـــــــةسطاتثا. الرازي 278798128/09/1987 114 BOULOUIZ ABDELMALEK59000S021111A28/09/1987

خريبكةثا. الموحدينسطاتم م الخزازرة 64289116/09/1995 66 LPAITI M  HAMED59115P0321118/10/1999

سطاتثا. باجةسطاتم.م مكارطو 1123269116/09/1998 58 RAFIK MOHAMED59117P0221106/09/2001

القنيطرةثا. إدريس الولسطاتثا. باجة 1270482118/03/2003 30 GAMRAOUI LAHSEN59100S01111106/09/2006

بنسليمانثا. إبن خلدونسطاتثا. البـــروج 1444736320/02/2008 24 EL IDRISSI SIDI ABDENBI59517S01111120/02/2008

برشيدثا. اولد حريزسطاتإع. اولد فارس 1447408105/09/2007 24 AIT RAMI RACHID59144S01111105/09/2007
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اكادير اداوتنـانثا. رضا السلويسطاتاع. عبد الكريم الخطابي 1447431205/09/2007 24 RAKABI MOHAMED TAOUFIQ59719S02111105/09/2007

الـــرباطثا. حمان الفطواكىسطات م م القراقرة 1264197104/09/2002 18 BARA ADIL59519P0121103/09/2008

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةسطاتثا . سيدي حجاج 1504252405/09/2008 18 RIDDAHI ABDELILAH59125S02111105/09/2008

خريبكةثا. ابن عبدونسطاتثا. البـــروج 1278684121/09/2004 42 KHALSI MOHAMMED59517S01121221/09/2004

القنيطرةثا. عبد الرحمان الناصرسطاتثا. باجة 1276938105/09/2003 36 KAHLAOUI OMAR59100S01121207/09/2005

برشيدثا.خالد ابن الوليدسطاتم م دار الشافعي 2 1237776106/09/2001 24 KARIM YOUSSEF59515P02212Z04/09/2007

م.رشــــيد س. عثمــانثا. مولي اسماعيلسطاتثا . سيدي حجاج 1503751105/09/2008 23 DALAM FOUZIA59125S02121205/09/2008

تاوناتثا. عين عــائشةسطاتثا. باجة 1503800205/09/2008 23 EL-BALDI MOUNA59100S01121205/09/2008

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدسطاتثا. كيصر 1503895105/09/2008 23 ELMOUDDEN NADIA59711S01121205/09/2008

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيسطاتم م سيدي بلقاسم 56227416/09/1994 70 BICHRI SALAH59129P0621316/09/1998

سطاتثا. ابن عبادسطاتم.م الكرايم 1044550116/09/1996 66 MEN ZGHAIDYA MOHAMMED59713P0521316/09/1999

سطات ثا. سيدي محمد بن رحالسطاتم.م اولد سعيد 91242316/09/1995 64 KHALLOUKI ABDELFATTAH59719P0421308/10/2001

برشيدثا.ابن رشدسطاتم م حد مزورة 1177607206/09/2000 58 LASFAR  RACHID59713P0121306/09/2002

برشيدثا. اولد حريزسطاتثا. باجة 1444720222/02/2008 24 AZZAM FATIMA59100S01131322/02/2008

ميدلتثا.مولي علي الشريفسطاتثا. البـــروج 1444721920/02/2008 24 SAIDI ABDERRAZAK59517S01131320/02/2008

سيدي سليمانثا. المير مولى عبد اسطات ثا. سيدي محمد بن رحال 1504106405/09/2008 18 LAHOUEL HAJAR59143S01131305/09/2008

سيدي سليمانثا. إبن زيدونسطاتاع. بني يكرين 1504433405/09/2008 18 MAHMOUD RAJAA59158S01131305/09/2008
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سطاتثا. اولد سعيدسطاتم م سد الدورات 1177541206/09/2000 60 LAHRECH  HANANE59715P0221806/09/2001

الحي الحسنياع.ابن هشامسطاتثا . سيدي حجاج 1446726105/09/2007 29 LOUADDI WAFAA59125S02181805/09/2007

ســـل ثا. محمد الصبيحيسطاتثا. باجة 1504107105/09/2008 18 LAHYAOUI AMINA59100S01181805/09/2008

برشيدثا.ابن رشدسطات ثا. سيدي محمد بن رحال 1113724116/09/1997 17 SAMAD NADIA59143S01181802/09/2009

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةسطاتثا. البـــروج 1125308516/09/1998 54 BOUHTOUCH ABDELAZIZ59517S01191904/09/2002

بن مسيكثا. ابن رشدسطاتثا. رحال المسكيني 1410217206/09/2006 26 EL CHOOLE GHIZLANE59517S021919O05/09/2008

المحمديةثا. عين  حرودةسطاتثا. باجة 1172670104/09/2002 24 ROUIJEL EL HASSAN59100S01191904/09/2007

تطوانثا. الحمراءسطاتثا. الرازي 988292616/09/1993 90 DOUALI ABDENOUR59000S022020A16/09/1993

الجديدةثا.بئر انزرانسطاتثا. القدس 348164116/09/1989 96 ESSERHIR ZAKARIA59000S042222A16/09/1992

قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقيسطاتثا . سيدي حجاج 1542280202/02/2009 18 EL MORSLI AZIZ59125S02222202/02/2009

ســـلثا. المتنبيسطاتثا. كيصر 302640227/10/1986 82 BOUMENJEL MOHAMMED59711S012323A16/09/1995

خريبكةثا. الداخلةسطاتثا. راس العين 1270504218/06/2003 59 DAOUANE FATIMA59123S01232318/06/2003

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيسطاتثا. ابن عباد 974030216/09/1985 58 ABOULHAOUA MALIKA59000S03232302/01/2002

برشيدثا.ابن رشدسطاتثا. باجة 364591116/09/1989 54 NAHLAOUI MUSTAPHA59100S01232307/09/2002

ســـلثا. ولدةسطاتثا. البـــروج 14102141303/10/2006 30 ELBOUKHARI REDA59517S01232303/10/2006

برشيدثا. الخوارزميسطاتثا. البـــروج 14390761003/01/2007 30 EL RHAZ SALAH EDDINE59517S01232303/01/2007

النواصرثا. علل بن عبد اسطاتثا. رحال المسكيني 1504267605/09/2008 23 SAKKOURI SIHAM59517S02232305/09/2008
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الفداء درب السلطانثا.فاطمة الزهراءسطاتثا. باجة 1542284502/02/2009 23 HABACHI HIND59100S01242402/02/2009

تطوانث. القاضي بن العربي ت.اسطاتثا. البـــروج 1284741529/09/2005 36 CHARRAT MOHAMED ADNANE59517S01252529/09/2005

العرائشثا. طريق الرباط التاهيليةسطاتاع. دار الشافعي 1504843905/09/2008 23 ELOUAHABI FAOZIYA59052S01252505/09/2008

سيدي بنورثا.سيدي بنورسطاتثا . سيدي حجاج 1446529405/09/2007 29 BOUZGHI FATIMA ZAHRA59125S02272705/09/2007

بنسليمانثا. الشريف الدريسيسطاتثا. ابن عباد 896192417/09/1990 102 CHOUIREF KHADIJA59000S037272A17/09/1990

برشيدثا. اولد حريزسطاتم أبو هريرة 1269344104/09/2002 44 SADIK REDOUANE59517P03727206/09/2007

برشيداع. المام مالكبرشيدثا.خالد ابن الوليد 346997316/09/1988 36 FELLAH ELMOSTAFA59309S01101007/09/2005

الجديدةثا.محمد الرافعي و الملحقةبرشيدثا.خالد ابن الوليد 1439172106/09/2006 30 BENNAR ABDELAZIZ59309S011010Z06/09/2006

عين السبع الحي المحمثا. الباروديبرشيدثا. اولد حريز 1446328205/09/2007 29 BARDAG AICHA59300S03101005/09/2007

ســـلثا. محمد السادسبرشيدثا. الخوارزمي 1233420111/09/2001 20 MABROKI YOUNES59043S041010Z05/09/2008

برشيدثا. اولد حريزبرشيدثا. الحسن الثاني 720383116/09/1992 18 OMARY MOHAMED59034S02101005/09/2008

ورززاتثا.سيدي داودبرشيدثا. عثمان بن عفان 1444744122/02/2008 24 MARMID SANAE59310S011111O22/02/2008

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيبرشيدثا. الحسن الثاني 1410712102/10/2006 27 SAKOUT ASMAE59034S021212O19/09/2008

تاوناتثا. محمد السادسبرشيدثا. الخوارزمي 1443712105/09/2007 24 DRISS RAFIE59043S04121205/09/2007

بن مسيكثا.الكنديبرشيدثا. المغرب العربي 1504191105/09/2008 23 MOUSLIH NADIA59041S03121205/09/2008

النواصرثا. ابي حيان التوحيديبرشيدثا.خالد ابن الوليد 1503750105/09/2008 18 DAAL ABDELILAH59309S01121205/09/2008

مكناسثا. إبن الهيثمبرشيدثا. عثمان بن عفان 306638116/09/1987 82 IKJIDEM HASSANE59310S011313A16/09/1995
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بنسليمانثا. الشريف الدريسيبرشيدثا. اولد حريز 1270508325/03/2003 36 ELCHANOUFI DRISS59300S03131306/09/2005

ســـلثا .الفقيه محمد المرينيبرشيدثا. حسان بن تابت 1410463102/10/2006 30 KERROUM ILHAM59309S031313O02/10/2006

الـــرباطثا. المنصور الذهبيبرشيدثا.ابن رشد 1439062103/01/2007 26 ABATLA MOUHSINE59300S011313Z04/10/2008

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدبرشيدثا. المغرب العربي 1503548205/09/2008 23 AL OUMARI OUIAM59041S03131305/09/2008

الصخيرات تمارةثا. ابي هريرةبرشيدثا. الخوارزمي 1181961213/11/2000 18 DAHI MOHAMED59043S04131305/09/2008

جرسيفثا. الحسن الداخلبرشيدثا. اولد حريز 1153440116/09/1999 63 FARHAN ABDELFATTAH59300S031818Z11/09/2001

ســـلثا. عبد الرحيم بوعبيدبرشيدثا.ابن رشد 1159070816/09/1999 46 KABBOURI  ABDERRAZZAK59300S01181805/09/2008

الرحامنةثا. السلمبرشيدثا.خالد ابن الوليد 14438201005/09/2007 29 ZIOUAN RAJA59309S01181805/09/2007

عين الشقثا عبد الخالق الطريسبرشيدثا. عثمان بن عفان 1276802105/09/2003 24 BOULAL BAHAA59310S01181805/09/2007

برشيداع. المام مالكبرشيدثا. الغنميين 1155636116/09/1999 18 EL MADHI ADIL59513S01181804/09/2008

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيدبرشيدثا. عثمان بن عفان 395993316/09/1991 90 RANDOU MUSTAPHA59310S011919A16/09/1993

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيبرشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقة 720307116/09/1992 54 AHANNOUK ABDESLAM59325S01191905/10/2006

عين السبع الحي المحمثا.الحسين بن عليبرشيدثا. عثمان بن عفان 8927281001/05/1997 48 EL JOUZI MINA59310S01191905/09/2003

الفداء درب السلطانثا.ام البنينبرشيدثا. المغرب العربي 1504346405/09/2008 18 BENNANI HAFSA59041S031919O05/09/2008

الرحامنةثا. عبد ا ابراهيم التأهيليةبرشيدثا. عثمان بن عفان 1410667103/10/2006 30 RACHDI ELHOUSSINE59310S01222203/10/2006

الرحامنةثا. السلمبرشيدثا.خالد ابن الوليد 1503964105/09/2008 19 GHOUMAR FATIHA59309S012222O05/09/2008

عين الشقثا. ابن العربيبرشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقة 365364416/09/1989 106 JAWAHIR AHMED59325S012323A16/09/1989
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ســـلثا. المتنبيبرشيدثا.ابن رشد 348202818/09/1989 58 EL MOUHASSIBI AZIZ59300S01232312/09/2001

سطاتثا. ابن عبادبرشيدثا.ابن رشد 170344115/09/1986 48 AYACH ABDELAZIZ59300S01232320/09/2005

المحمديةإع.عبد الرحمان شنافبرشيدثا. عثمان بن عفان 1439075303/01/2007 30 LYAZIDI ALI59310S01232303/01/2007

برشيدثا.ابن رشدبرشيدثا. الغنميين 1444750121/02/2008 24 MRABET LOUBNA59513S012323O21/02/2008

ســـلثا.الحسن التانيبرشيدثا.ابن رشد 1444753220/02/2008 24 ECHETOUALI LOUBNA59300S012323O20/02/2008

شيشاوةثا. التقنيةبرشيدثا. الخوارزمي 1446403905/09/2007 24 NAZIK EL FEDDY59043S04232305/09/2007

برشيدثا. عثمان بن عفانبرشيداع.الزرقطوني 1270746105/09/2003 30 AMAR SAID59300S04242406/09/2006

برشيد  ثا. عمر الخيام التأهيليةبرشيدثا. حسان بن تابت 1446675205/09/2007 24 JAAFER KARIM59309S03242405/09/2007

بن مسيكثا. فاطمة الفهريةبرشيدثا.خالد ابن الوليد 1446692105/09/2007 24 KHADIJA KHADROUBI59309S012424O05/09/2007

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيبرشيدثا. الخوارزمي 1261859104/09/2002 18 ERRAJI KHALID59043S04242405/09/2008

بنسليمانثا.مليلةبرشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقة 15424361406/04/2009 18 DAHMANI MOAD59325S01242406/04/2009
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مراكشاع. العزوزيةالفقيه بن صالحثا.بئر انزران 218673130/09/1982 134 HADOU MOHAMED07700S021010A30/09/1982

مراكشثا. موسى بن نصيرالفقيه بن صالحثا. الخوارزمي 126561401/10/1979 118 SUIBRA MOHAMED07309S011010A16/09/1992

بنى مللثا.محمد الخامس )التقنية(الفقيه بن صالحثا. الخوارزمي 1051203116/09/1997 44 ATTARI MINA07309S01101005/09/2007

القنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقةالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1438886303/01/2007 30 EDDIBI FATIMA07305S01101003/01/2007

سيدي بنورثا. المام الغزاليالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1446738305/09/2007 24 DEBBAGH ABDERAHIM07305S01101005/09/2007

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1446354205/09/2008 18 AITOUIAZZANE ZINEB07305S01101005/09/2008

الصخيرات تمارةثا المير مولي عبداالفقيه بن صالحثا. الخوارزمي 1284650307/09/2005 36 BOURQQADI LOUBNA07309S01121207/09/2005

بنى مللثا.ابن سيناالفقيه بن صالحثا.بئر انزران 1118537116/09/1998 34 EL ALAMY CHARKAOUI07700S02121205/09/2007

ســـلثا. المنظر الجميلالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1503550105/09/2008 18 ALAOUI EL HADI07309S03121205/09/2008

تطوانثا. المهدي بنونةالفقيه بن صالحثا. الخوارزمي 1503747105/09/2008 18 CHOUKOUD ABDELAZIZ07309S01121205/09/2008

بن مسيكثا. المعتمد بن عبادالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1504093105/09/2008 18 KOURATI ISMAIL07309S03121205/09/2008

ازيللثا. سد بين الويدانالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1444846215/02/2008 24 MASKOUR ABDELLATIF07309S03131315/02/2008

ازيللثا. سد بين الويدانالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1444847215/02/2008 24 FADAL HASSAN07305S01131315/02/2008

سيدي إيفنيثا.يوسف بن تاشفينالفقيه بن صالحثا.بئر انزران 1542462606/04/2009 18 BRAHIM AMEKRAZ07700S02131306/04/2009

الجديدةثا.الجرف الصفرالفقيه بن صالحثا.علل بن عبد ا 1542465406/04/2009 18 ANAIBAR HAMID07313S01131306/04/2009

النواصرثا. ابي حيان التوحيديالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1171582810/09/2001 48 ZOUAGHO TARIK07305S011515ZX 05/09/2003

الحوزثا. تمصلوحتالفقيه بن صالحثا.علل بن عبد ا 344835707/10/1988 56 HARROU BEL KACEM07313S01181816/09/2003
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الفقيه بن صالحإع. التغناريالفقيه بن صالحم م مسغونة 1045767316/09/1996 42 FTOUH EL MOSTAFA07313P0521804/09/2004

ازيللثا. سد بين الويدانالفقيه بن صالحثا. الفارابي 963132316/09/1981 84 SEQQAI MOHAMMED07309S03191901/09/2008

بنى مللثا.ابن طفيلالفقيه بن صالحثا. الخوارزمي 375787225/10/1990 72 MANSOURI  MOHAMED07309S01191916/09/1998

بنى مللثا.ابن طفيلالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1125317116/09/1998 72 SADIKI FATIMA07305S011919O16/09/1998

ازيللثا. سد بين الويدانالفقيه بن صالحثا. الفارابي 310894328/09/1987 34 ATIK LHOUSSAINE07309S03222201/09/2007

امضيق الفنيدقثا. المام الغزاليالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1503977205/09/2008 18 HADRI ABDELALI07305S01222205/09/2008

سيدي بنورثا. اولد عمرانالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1504170305/09/2008 18 MHAIDE ZAKARIA07305S01222205/09/2008

شتـوكة ايــت بـهاءثا. ابن زهرالفقيه بن صالحثا. الفارابي 210348717/09/1984 24 BOUHSAIN SAID07309S03232307/09/2007

بنسليمانثا. الشريف الدريسيالفقيه بن صالحإع. الموحدين 836985103/11/1993 93 HISSOU BRAHIM07711S032424Z/A03/11/1993

بنى مللثا. تاكزيرتالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 175928315/09/1985 36 YOUSFI ALI07305S01242401/09/2005

بنى مللثا النورالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1444868215/02/2008 24 EL AMARI  IBTISSAM07309S032424O15/02/2008

ســـلثا. المتنبيالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1446452205/09/2007 24 BELAZAR ABDELALI07309S03242405/09/2007

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1410620406/09/2006 30 NORREDINE JAOIAD07305S01252506/09/2006

برشيدثا.خالد ابن الوليدالفقيه بن صالحثا.بئر انزران 1503799105/09/2008 18 ELBAHLOUL MOUHIB07700S02252505/09/2008

القنيطرةثا. النوار التاهيليةازيللثا.المسيرة الخضراء 1438888108/01/2007 32 EL MAALOUMI ASMAE05113S011010O08/01/2007

الحسيمةثا. محمد امزيانازيللثا.القاضي عياض 1410445606/09/2006 30 ZOULIKHA KADA05305S02101006/09/2006

عين الشقثا. ابن العربيازيللثا.المسيرة الخضراء 1410459106/09/2006 26 GHIZLANE KCHIMAT05113S01101003/10/2008
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الدار البيضاء أنفاثا.مولي ادريس الولازيللثا.المسيرة الخضراء 1443611105/09/2007 24 EL KADIRI OMAR05113S01101026/09/2007

بنى مللثا.مولي رشيدازيللثا. وادي العبيد 1444877515/02/2008 24 HAKIK ABDELKRIM05315S01101015/02/2008

الرشيديةثا. مولي رشيدازيللثا. وادي العبيد 1503770105/09/2008 18 EL ABDELAOUI KARIMA05315S011010O05/09/2008

سطات ثا. سيدي محمد بن رحالازيللثا. وادي العبيد 1503850405/09/2008 18 ELHINDI BTISSAM05315S01101005/09/2008

ثا. الحسن الول الناضورثا.عبد الكريم الخطابيازيللُث 1503915205/09/2008 18 NAIMA ELYOUBI RACHIDI05723S01101005/09/2008

عين الشقثا.عثمان بن عفانازيللثا.المسيرة الخضراء 1503959105/09/2008 18 GHANEM ABDELAZIZ05113S01101005/09/2008

الفقيه بن صالحثا. الخوارزميازيللثا. تيفاريتي 1505859205/09/2008 18 BITI HICHAM05311S01101005/09/2008

طنجة أصيـلةثا.الملك فهد بن عبد العزيزازيللثا. سد بين الويدان 362906116/09/1989 82 AZZOUZI RACHID05705S011111A16/09/1995

الرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني(ازيللثا. دمنات 1410211106/09/2006 30 EL-BOUBEKRI TOUHAMI05500S01111106/09/2006

ازيللثا. سد بين الويدانازيللثا. وادي العبيد 1444853515/02/2008 25 TOUNSI FATIMA05315S011111O15/02/2008

الحوزثا. زينب النفزاويةازيللثا. الزرقطوني 1409933206/09/2006 22 AL HAMDAOUI RACHID05020S01111124/09/2008

مراكشثا. الضحىازيللثا.المسيرة الخضراء 1154930116/09/1999 30 AHMED EDDOUHMY05113S01121206/09/2006

برشيدثا.ابن رشدازيللثا. واويزغت 1503554105/09/2008 18 ALAZHAR KHDIJA05721S011212O05/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الولازيللثا. وادي العبيد 1503568305/09/2008 18 AMIMI FATIMA05315S01121205/09/2008

بنسليمانثا. الحسن الثانيازيللثا.القاضي عياض 1503885305/09/2008 18 EL MALLALI NOUR-EDDINE05305S02121205/09/2008

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريازيللثا. سد بين الويدان 306697116/09/1987 94 NAIMI NOURDDINE05705S011313A16/09/1992

مكناسثا. إبن الهيثمازيللثا.القاضي عياض 1438897101/01/2007 32 MAZGUELDI SAMIRA05305S021313O01/01/2007
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ازيللثا. سد بين الويدانازيللثا.المسيرة الخضراء 1409916106/09/2006 30 AIT HAMMOU ISLAM05113S01131306/09/2006

الحوزثا. تمصلوحتازيللثا. وادي العبيد 1443715205/09/2007 24 RAKIZ HICHAM05315S01131305/09/2007

ســـل ثا. محمد الصبيحيازيللثا. تيفاريتي 1444844115/02/2008 24 DAHMANI MOHAMED05311S01131315/02/2008

مراكشثا. الوفاقازيللثا. دمنات 90557416/09/1995 53 CHOUKRI EL HAJ IBTISSAM05500S01151502/09/2008

الخميساتثا. ادريس بنزكريازيللثا. واويزغت 1285234207/09/2005 36 SAHLI AOUATIF05721S011515O07/09/2005

عين الشقثا.عثمان بن عفانازيللثا.القاضي عياض 1504182205/09/2008 19 KAWTAR MOUGOUDE05305S021515O05/09/2008

ازيللثا. سد بين الويدانازيللم.م بين الويدان 89730116/09/1995 54 BOUADAD ABDERRAHIM05715P0121804/09/2002

الفقيه بن صالحثا.علل بن عبد اازيللم م تمريغت 1265188504/09/2002 52 CHAROUK TARIK05305P0221806/09/2003

خريبكةثا. الفارابـيازيللثا.القاضي عياض 1439261508/02/2007 30 EL MERROUNI MOHAMED05305S02181808/02/2007

ثا. الحسن الول مراكشثا . ولي العهد مولي الحسنازيللُث 1504205305/09/2008 18 NAIM HAFSSA05723S011818O05/09/2008

الحوزثا. تمصلوحتازيللثا. وادي العبيد 91386416/09/1995 78 AJBILOU  RAHHAL05315S011919A16/09/1996

بنى مللثا.ابن طفيلازيللثا.المسيرة الخضراء 1043646216/09/1996 66 MASFOUR HAMID05113S01191915/09/1999

الحوزثا. بئر أنزرانازيللاع. تبانت 12812021007/09/2004 42 TAMRI ABDERAHIM05005S01191907/09/2004

سيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنينازيللثا.القاضي عياض 15040991605/09/2008 23 LAASSEL LAILA05305S02191905/09/2008

الرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني(ازيللثا. تيفاريتي 14099321106/09/2006 30 MOULAY RCHID ALAOUI05311S01202006/09/2006

طنجة أصيـلةثا.عبد الخالق الطريسازيللثا. سد بين الويدان 745110216/09/1992 76 ZITOUNI SAID05705S01222220/09/2001

قلعة السراغنةثا. انس بن مالكازيللثا. دمنات 1410695106/09/2006 30 SAAD MOHAMED NOURDDINE05500S01222206/09/2006
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تازةثا. النجاحازيللثا. واويزغت 1410724106/09/2006 30 MOHAMMED SEBBAR05721S01222206/09/2006

ثا. الحسن الول بنى مللثا. إغرم لعلمازيللُث 1444854515/02/2008 29 BARJE NADIA05723S01222215/02/2008

قلعة السراغنةثا.سيدي رحالازيللثا. واويزغت 1503515605/09/2008 18 AHBOUCH SAMIRA05721S01222205/09/2008

ثا. الحسن الول الفقيه بن صالحإع. التغناريازيللُث 1503569105/09/2008 18 AMIMI NAJIA05723S01222205/09/2008

الفقيه بن صالحثا.بئر انزرانازيللثا. واويزغت 1438923201/01/2007 30 AKRAT FATIMA05721S01232301/01/2007

ثا. الحسن الول شفشاونثا. الوحدة الفريقيةازيللُث 1446620205/09/2007 24 GUEBAS MOHAMED05723S012323Z05/09/2007

الحوزثا. تمصلوحتازيللثا. وادي العبيد 397683101/11/1990 78 AOUINATOU   BRAHIM05315S012424A16/09/1996

الخميساتثا. وادي  الذهبازيللثا.المسيرة الخضراء 1285320607/09/2005 36 ELASSADI SAID05113S01242407/09/2005

بنى مللثا.ابن طفيلازيللثا.القاضي عياض 1438916201/01/2007 32 BOULAHROUF JAMILA05305S022424O01/01/2007

برشيدثا.ابن رشدازيللثا.المسيرة الخضراء 1409963206/09/2006 30 ARGOUB ABDELKARIM05113S01242406/09/2006

العيونثا. التنميةازيللثا.المسيرة الخضراء 1438725105/09/2007 24 ALIA MOHAMED LAMINE05113S01242405/09/2007

خنيفرةثا. التأهيلية المجدازيللثا. دمنات 1443779305/09/2007 24 SENNANE MOUHCINE05500S01242405/09/2007

خريبكةإع.الحسن الثانيازيللاع.تيلوكيت 1448132105/09/2007 24 RIRI MOHAMED05044S01242405/09/2007

الحسيمةثا. محمد امزيانازيللثا. دمنات 1503907505/09/2008 18 EL OUAHABI MOHAMMED05500S01242405/09/2008

الجديدةثا.المام البخاريازيللثا. اوزود 344281516/09/1988 91 ZOUHIR AHMED05113S032525A23/09/1994

ازيللثا. اوزودازيللم م طلحة 1234092106/09/2001 50 AIT GAOUZGUIT  JAMAL05113P0522506/09/2005

مراكشثا. الواحةازيللثا. وادي العبيد 1410161406/09/2006 31 ALI DHIMINI05315S012525Z06/09/2006
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ثا. الحسن الول زاكورةثا. صلح الدين اليوبيازيللُث 1443707105/09/2007 24 OUTHITA LHOSSAIN05723S01252505/09/2007

العرائشثا.علل الفاسيازيللثا.المسيرة الخضراء 1444840715/02/2008 24 GHOUDDANE NAJIB05113S01252515/02/2008

وزانثا. ابن زهرازيللثا.المسيرة الخضراء 1444841215/02/2008 24 HAMDOUNE MOURAD05113S01252515/02/2008

الدار البيضاء أنفاثا.عبد الكريم لحلوازيللثا. الزرقطوني 1503788705/09/2008 18 EL ARALY WAFAA05020S012525O05/09/2008

خريبكة ثا. الفوسفاطازيللم م تبانت 1268691204/09/2002 42 NAOUI KHALED05119P01727207/09/2004

مراكشثا. الخوارزمي 2بنى مللثا.محمد الخامس )التقنية( 892892416/09/1989 94 EN-NAAM FATIMA07000S041010A14/10/1995

مراكشثا. الخوارزمي 2بنى مللثا.محمد الخامس )التقنية( 344020416/09/1988 86 EL_LUIZI AHMED07000S041010A16/09/1994

القنيطرةثا. النوار التاهيليةبنى مللثا.ابن سينا 883319205/12/1986 79 JAOUCHA FATIMA07000S01101027/09/2000

الفقيه بن صالحثا.بئر انزرانبنى مللثا.مولي رشيد 1051196116/09/1997 62 AROUIZI MOHAMED07900S02101011/09/2000

بنى مللثا.ابن سينابنى مللإع. اولد يوسف 1152513116/09/1999 58 LAAJANE ABDELGHANI07709S02101006/09/2001

ســـلثا. الباتول الصبيحيبنى مللثا. التفاح 1504238105/09/2008 23 RAHI KHAOULA07021S01101005/09/2008

الفقيه بن صالحإع. التغناريبنى مللثا سيدي عمراوحلي 1504184605/09/2008 18 MOUHTADI KARIMA07505S01111105/09/2008

برشيداع. المام مالكبنى مللثا.ابن سينا 1279033107/09/2004 34 BELAID SAADIA07000S01121205/09/2008

بنى مللثا. تاكزيرتبنى مللثا. ام الرمان 1171536410/09/2001 48 EL MALIH YOUNES07525S01151505/09/2003

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر البنى مللثا.مولي رشيد 716814116/09/1992 94 JOUHARI NAJAT07900S021818A16/09/1992

امضيق الفنيدقثا. عبد الرحيم بوعبيدبنى مللثا سيدي عمراوحلي 1124518116/09/1998 19 OULARBI ZOHRA07505S011818O05/09/2008

الفداء درب السلطانثا. بئر انزرانبنى مللثا.ابن سينا 883266116/09/1986 116 ALLAOUI MALIKA07000S011919A12/10/1987
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مكناسإع.  بن حمدون الكرتيليبنى مللثا.طارق بن زياد 788768116/09/1992 90 BENABBOU ABDENBI07511S011919A23/02/1994

بنسليمانثا. إبن خلدونبنى مللثا.الحسن الثاني 259761216/09/1985 70 DRIOUCHE MOHAMMED07000S02191930/08/1998

الرحامنةثا. السلمبنى مللثا. التفاح 1503711705/09/2008 23 BOUTKARDIN MERIEM07021S01191905/09/2008

الرشيديةثا. حماد او باحدوبنى مللثا.الحسن الثاني 218626222/11/1982 90 ANINI ABDELAAZIZ07000S022222A16/09/1993

الفقيه بن صالحثا. الكنديبنى مللثا.ابن سينا 1125161116/09/1998 70 ABI RACHID07000S012323Z21/09/1999

بنى مللثا. إغرم لعلمبنى مللثا. تاكزيرت 65500129/11/1993 50 ABBASSI AHMED07521S01242405/09/2003

الجديدةثا.الجرف الصفربنى مللثا.طارق بن زياد 1444316105/09/2007 24 EL MAZZANI MOHAMMED07511S01242405/09/2007

الدار البيضاء أنفاثا. زرياببنى مللثا.ابن سينا 304768216/09/1987 53 KHELLOU AHMED07000S012525Z07/09/2004
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