
تبادل 16/09/1997 أقدمیة 84 9 مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة األمل االبتدائي وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة محمد الخامس نعیمة الوضار 1113605

انتقال 16/09/1982 عادي 60 1 طنجة - تطوان العرائش بني عروس م/م عین حدید المركزیة االبتدائي وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسةالوحدة التھامي بونیدان 153674

تبادل 16/09/1999 عادي 52 1 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة عمر 
الخیام

االبتدائي وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة وادي الشیاف ابن ناجي حسن 1158622

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 106 4 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان سیدي بطاش م/م ابن طفیل المركزیة االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور مدرسة المسیرة الخضراء محمد متقي 57841

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 102 2 كلمیم - السمارة طنطان طانطان خالد بن الولید االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور مدرسة الحسن الثاني بوجمعة  ابالل 56522

انتقال 11/10/1982 أقدمیة 126 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف الموحدین االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة ابن سینا حسن الكرواني 204942

انتقال 01/10/1980 أقدمیة 122 2 دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ماء العینین االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة الشھید  
ادریس الحرثي

عبد السالم العابد 149301

انتقال 19/09/1977 أقدمیة 108 11 طنجة - تطوان وزان زومي أنوال االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة حمان 
الفطواكي

عبد هللا حجوي 665302

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 94 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار دوار  احمر االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة الحي 
الحجري

حسن ناجي 60418

تبادل 17/09/1984 أقدمیة 90 8 كلمیم - السمارة كلمیم فاصك تیدالت االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة بئر أنزان المصطفى مبشور 236399

انتقال 21/09/1983 اإللتحاق بالزوج 89 11 مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت الربع االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة الشھید  
ادریس الحرثي

نعیمة بوبكري 861246

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 87 8 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت بلقاسم سوق السبت االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة ابن زیدون حلیمة قاسمي 1123343

انتقال 15/10/1981 أقدمیة 82 11 دكالة - عبدة الجدیدة زاویة سایس زاویة سایس االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة أنس بن 
مالك

عبد الوھاب زاھیر 172137

تبادل 16/09/1991 عادي 76 1 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة وادي الشیاف االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة عمر الخیام یوسف أیت إیدیر 764609

انتقال ثم تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 75 5 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة احد امسیلة المركز االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة أنس بن 
مالك

المرجي كریمة 1176272

تبادل 02/09/2010 عادي 38 1 كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا ماي 19 االبتدائي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة اخفنیر مدرسة أخفنیر المركزیة بومطى مبیریكة 1580176

تبادل 04/09/2002 عادي 91 1 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة اخفنیر مدرسة أخفنیر المركزیة االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا ماي 19 ابریبر سومیة 1265074

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 91 3 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة معركة 
تافودارت

االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان عوینة ایتوسى لغزال سالم 1267863

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 90 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد دلیم أوالد دلیم االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك الزاك عمر بن الخطاب بن عقة عائشة 1234835

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 22 11 كلمیم - السمارة كلمیم امطضي ابراھیم الدرویش االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان مصدل بومالیح القرموشي لمیاء 1401899

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 3 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة لھنا بورصیص فاطمة الصویع 1583832

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 9 كلمیم - السمارة كلمیم امطضي ابراھیم الدرویش االبتدائي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان سیدي حبوب اسماء نایت ألحیان 1683992

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 119 11 دكالة - عبدة الجدیدة سي احساین بن عبد 
الرحمان

بئر الببوش االبتدائي كلمیم - السمارة السمارة السمارة طھ بلقاسم الحاسي بشرى 1157750

انتقال 01/01/2006 عادي 54 11 تازة - تاونات - الحسیمة تازة الصمیعة باب سوق الشجرة المركز االبتدائي كلمیم - السمارة السمارة السمارة كم لكویز بوجیدة عبد الكریم 1401280

تبادل 16/09/1998 أقدمیة 115 2 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة بئر أنزان االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم فاصك تیدالت ایت شاوي بوبكر 1122795

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 107 10 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة حلیمة السعدیة االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم راس املیل لعظیم الرامي عثمان 1236801
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انتقال 04/09/2002 عادي 101 2 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم تغجیجت تركمایت عبد هللا عیني 1263457

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 2 طنجة - تطوان العرائش السواكن مدرسة أوالد اجمیل  االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم لقصابي تكوست عمر بن عبد العزیز بوحلبان حفیظة 1235226

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 88 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال التعاونیة الفنیة االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم لقصابي تكوست تكاوست محجوبة بوشیت 1264740

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 87 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم الناشئة بازكارن     سترة 1156649

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 18 11 مكناس تافیاللت  خنیفرة سبت ایت رحو سوق االثنین االبتدائي كلمیم - السمارة كلمیم تیموالي سیدي بورجا حمامة لطیفة 1267212

تبادل 16/09/1998 عادي 86 2 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور مدرسة الحسن الثاني االبتدائي كلمیم - السمارة طنطان طانطان خالد بن الولید السماللي    عندال 1122814

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 66 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م.م غزالة االبتدائي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة الشاوي   افطیمو 1306406

انتقال 05/09/2003 عادي 66 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة مركزیة لقلیعة االبتدائي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة ستراجي     ربیعة 1308466

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 143 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس تامیانت ایت عمر االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت القصبة دویب عبدالناجي 89860

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 125 5 الشاویة - وردیغة  برشید ریاح شرقاوة االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا ایت وابلي تیزكي أعدي موحا 1123045

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 119 11 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد صباح الزبیرات االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا ایت وابلي تیزكي سكیة عبد اإللھ 1155910

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 119 11 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد صباح الزبیرات االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تكموت اكادیر الجدید 1153879 زھیر جالل

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 98 2 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الحكمة االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تزغت انتلى انكارف 1234590 عزا  خدیجة

انتقال 04/09/2002 عادي 97 11 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م اوالد عیسى المركزیة االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا ام الكردان جبایر خنوبي علي 1267676

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 95 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة مدرسة التضامن االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا ادیس درعة 1238894 اوداود  كریمة

انتقال 04/09/2002 عادي 91 10 كلمیم - السمارة كلمیم تكلیت م/م تكلث االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تكموت تاكموت بعزي رشیدة 1264070

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 89 6 سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت م.م اللوز مركزیة اداي االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت ایت علي الموخ فتیحة 1266319

انتقال ثم تبادل 05/09/2003 عادي 75 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تزونین توزونین سومیة اكریمي 1307633

انتقال 04/09/2002 عادي 70 1 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م 6 نونبر مركزیة 
تیفرمیت

االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت اغیر اغناین اوعبد الرحم جواد 1268793

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 69 3 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني زاید أحماد االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا طاطا السونح بوزیان صباح   1306361

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 59 8 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م م  حسن بن إیدر االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید لمحامید 1306087 حنان بناني

انتقال 13/02/2008 مزدوج 45 5 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تلوات االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اتلیت امتزكین بروم الزھرة 1405689

انتقال 13/02/2008 مزدوج 45 5 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تلوات االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اتلیت امتزكین امشق موحا 1405673

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 7 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا الوكوم اكولف الناصري كوثر 1407371

انتقال 11/02/2008 اإللتحاق بالزوج 41 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى ابي المھاجر االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایغان     1406012 مسیوي فاطمة

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 25 2 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة حلیمة السعدیة االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا قصبة سیدي عبد هللا بن 
مبارك

ایت رحال موتاكي فتیحة 1581233

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة حلیمة السعدیة االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اتلیت تلیت سناء محسن 1584478

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 7 كلمیم - السمارة كلمیم امطضي ابراھیم الدرویش االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اكینان اكینان عدى امینة 1582662

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 11 كلمیم - السمارة كلمیم امطضي ابراھیم الدرویش االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اكینان اكینان سوسي عائشة 1584871
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انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 7 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایكرن االبتدائي كلمیم - السمارة طاطا اكینان اغیر مستحسین كلثومة 1683908

تبادل 16/09/1976 أقدمیة 164 1 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني مدرسة ابن طفیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر م. الیوسفیـة حاسیبي محمد 612506

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 123 5 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول اوالد دحو أوالد سمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان امسوان فرعیة أساكا-الشھید الحسین 
بن علي

رشید الكداس 1047475

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 107 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري فرعیة اوشــان-المنار اصیاد خدیجة 1120292

انتقال 06/09/2001 عادي 95 1 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة وادي الشیاف االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان اضمین م.م سیدي ابراھیم او 
علي-أسیتف إییـك

عبد هللا بوعود 1235111

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 83 7 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م م سیدي علي أوزال االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تقي فرعیة اكادیـر ادا وسـوار-سد 
عبد المومن

ایت عبد المومن لطیفة 1305623

تبادل 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 80 2 فاس - بولمان  فاس زواغة الخوارزمي االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر م. عالل بن عبد هللا كریمة اوسلیمان 1115126

تبادل 06/09/2000 عادي 70 8 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع تدوارت االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري م.م تماسنین-إضـوران غواش المصطفى 1177854

انتقال 01/10/1984 عادي 67 11 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان ایموزار م.م طارق بن زیاد-لــوضـا الداھیة محمد 236320

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 50 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي بوموسى القدس االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان اضمین فرعیة تـونفیـت-سیدي ابراھیم 
اوعلي

منتصر ألیحي 1263674

تبادل 04/09/2002 عادي 44 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت اوالد یحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان الدراركة م.واد سوس العرجي نادیة 1265499

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 93 11 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الحكمة االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء أیت حمو امحمد حمدوي 1121156

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 7 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م الرعایة االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي عبد هللا البوشواري م م  البحتري خدیجة مسالك 1268606

تبادل 16/09/1999 عادي 93 2 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م م االمام البخاري االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة غزالة  2 الحسن الطیفور 1156769

تبادل 16/09/1999 عادي 86 1 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م م محمد خیر الدین االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م االزدھار  عبد هللا أیت بوبكر 1156757

تبادل 06/09/2000 عادي 74 6 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م م  حسن بن إیدر االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م النخلة سعید شاھد 1173564

انتقال ثم تبادل 11/09/2000 اإللتحاق بالزوج 51 3 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م االزدھار  االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت مزال بوعز الماتن وفاء بوداك 1172962

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 46 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة توزینت تاوزینت المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي عبد هللا البوشواري أكركور جنان نجاة 1307494

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 37 8 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بو السحاب م م  بئر إنزران االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي عبد هللا البوشواري م م  ابن رشد بتات أسماء 1404513

تبادل 09/12/2011 اإللتحاق بالزوج 17 10 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة غزالة  2 االبتدائي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع تدوارت حنان  واحبان 1585375

تبادل 16/09/1999 عادي 56 1 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الحكمة االبتدائي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة وادي المخازن الجبروني رشیدة 1156869

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 112 2 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة م/م تورتیت اختار عبد العزیز 1157788

انتقال 12/09/2002 عادي 101 9 مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام امغاس االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت نبضاص ببكري عبد هللا 1264737

انتقال 13/09/2001 عادي 99 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد احسینات االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي توغوت وعدودي فاطمة الزھراء 1238789

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 10 سوس-ماسة-درعة ورززات ادلسان ادلسان االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون اكنان فاطمة عربي 1263889

تبادل 16/09/1995 أقدمیة 86 3 سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات الفرابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات السد المنصور فاطمة ایت حساین 89669

تبادل 16/09/1986 عادي 86 3 سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات السد المنصور االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات الفرابي لحسین بوغبا 270489

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 84 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد دلیم أوالد دلیم االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات اغونان سناء العوري 1266430

انتقال 07/09/2004 عادي 73 2 سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات تغدوت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات تامزرة   اعراب محمد 1368038
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انتقال 07/09/2004 عادي 73 7 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة تسقي االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تلوات توبي محمد 1368765

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 52 6 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة موالي الحسن االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات توندوت تكراكرا النیا سناء 1402002

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 50 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز الكیسان االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات ازناكن بطال فالحي رشیدة 1237036

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 48 6 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الصفاصیف عبد الرحمن الداخل االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امرزكان أمرزكان نوال الرفیعي 1266521

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط تمنزوفرت العمري محمد 1550178

انتقال 01/01/2010 عادي 45 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تمسلیت مریم  لخي 1550816

انتقال 05/09/2008 عادي 42 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة ستي فاضمة االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات اغرم نوكدال تملكیت العاود خالد 1407205

انتقال 06/09/2001 عادي 38 4 سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي توغوت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات ازناكن كوركودا داھري مصطفى 1235764

انتقال 02/09/2010 عادي 38 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ونجل تافراوت م/م  سیدي عبد الرحمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات امركن عز الدین الریفي 1581453

انتقال 02/09/2010 عادي 38 5 سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات تغدوت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات سروا تیزواض عادل احدیدوش 1580849

انتقال 02/09/2010 عادي 38 7 سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر امسمریر االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة أورتي مقورن مھدي سلمي 1582313

انتقال 01/03/2011 عادي 38 6 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي الملث االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات اسیدان أحمد أتدلي 1585110

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 11 مكناس تافیاللت  افران واد یفرن أكدال االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون اسكا نایت عفان لالة زینب شریفي 1550082

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 7 مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس افغ االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات سیدي بالل سمیرة میموني 1549359

انتقال 01/01/2010 عادي 35 3 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم لشیاخ االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي زاویة سیدي علي اوحماد الكرماني عبد الكریم 1222072

انتقال 17/10/2011 عادي 32 11 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي مصیصي االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تمسلیت فاتحة بن داود 1680955

انتقال 02/09/2010 عادي 28 4 سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ثالث االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي توردة محمد افال 1579753

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي لعثامنة االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي توغوت اللیلي فاطمة الزھراء 1580595

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 سوس-ماسة-درعة ورززات ازناكن تماعروفت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تساوت نوفال اسماعیل افقیر 1681660

انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت واعتیق االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت قالة بیزم حسن 1682040

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تامتتوشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات غسات تمزریت سعیدة عبو 1680789

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین م/م  رباط تنزولین االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات ازناكن ایت طرسان محمد الفھیم 1583650

انتقال 05/09/2011 عادي 21 8 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تلوات االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات سروا تمنسصار أكینان ابراھیم 1582695

انتقال 05/09/2011 عادي 21 8 سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات تسلیت االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات وسلسات اسیدان امزدار معاد إلیاس 1584108

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون ایت زغار االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون اماسین جمال تفاق 1584926

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امي نوالون االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تمزریت حسن أبراھیم 1584628

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تاوریرت نایت زغار االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امزري 1683948 محمد مساعد

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات عبد هللا ابن یاسین االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تمنتوت فاطمة الزھراء كرافص 1683636

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي اماغودن االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت قالة مكنوس مصطفى 1683817

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون ایت عفان االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تكزیرت مصطفى بن موح 1682111

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تاوریرت نایت زغار االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امكسو أمین القدري 1682853

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تغصى االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت حمان البكري محمد 1683747
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت القادیسیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون اشباكن عبد هللا البشناوي 1682700

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات إحنداكن االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت نبضاص عبد العزیز جاكوم 1683502

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون كنطولة االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي اماغودن أوصالح فاطنة 1684160

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات إحنداكن االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امزري زكریاء ازوانات 1684541

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون ایت زغار االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امزري مصطفى ا یت سعید 1681752

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات عبد هللا ابن یاسین االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون تساوت نوفال الحسین أیت الحسن 1681739

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات عبد هللا ابن یاسین االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت نبضاص توفیق الراوي 1683131

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي اماغودن االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات خزامة ایت حمان المتر عزیز 1683762

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إفید االبتدائي سوس-ماسة-درعة ورززات امي نوالون امزري محمد فھمي 1683223

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 115 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر زاویة ایت إسن حسن الصدیق 1155663

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 111 1 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة المحمدیة والدة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیسراس أمزاورو عبد هللا بن زنو 1154309

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 110 5 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول اوالد دحو أوالد سمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض یعقوب المنصور عائشة ادمحند 1157093

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 109 10 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م 6 نونبر مركزیة 
تیفرمیت

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اداوكماض بورغ بنصرھي احمد 1174185

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 109 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تدسى نسندالن تدسي مصطفى سعیف 1179654

انتقال 06/09/2000 عادي 105 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت تازارت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن أغولید ال یھي جمال 1177618

انتقال ثم تبادل 06/09/2000 عادي 105 6 مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام بوشبل االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایكودار امنابھا اوالد ادریس التباع حمزة 1181473

انتقال ثم تبادل 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 102 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة مدرسة التضامن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین تالوین القصبة فاطمة خبر 860211

انتقال 04/09/2002 عادي 101 2 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة الزوایر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تكوكة تكوكة رشیدة شقرون 1265176

انتقال 04/09/2002 عادي 101 4 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایت اكاس ایت موسى االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار أكلف محمد فاضل 1266670

انتقال 04/09/2002 عادي 101 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت تدسى نسندالن عبد الكریم الخطابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تزكزاوین ایت عبد هللا اوھمو جمیل البسوط 1265804

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 99 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت م الداخلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تیزي نتاالمت خدیجة  بنزیان 1235033

انتقال 16/09/1999 عادي 99 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط البیھات (م.م. القاضي 
عیاض

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسن الریاینة عثمان الراجي 1157013

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 98 11 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الشریف االدریسي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس تكیامت ابراھیم استین 1237593

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 97 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین عین المدیور االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل ھارون الرشید امینة التفیة 1121352

انتقال 04/09/2002 عادي 97 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایكودار امنابھا الطالعة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز إرك ایت سلیمان باصي توفیق 1264244

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 97 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عالل المصدر عالل المصدر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكدیة البیضاء صالح الدین األیوبي محجوبة زمطا 1116198

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 95 8 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

سیدي موسى المجدوب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تملوكت تیزكي یزعم منیر 1239734

انتقال 04/09/2002 عادي 93 6 دكالة - عبدة الیوسفیة اطیامیم دار ھدي بن الضو المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اداوكماض ایت مبارك عبد الناصر بوكا 1264875

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 93 2 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة وادي المخازن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض تافلونت غرفاني طارق 1239175

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 93 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین عین المدیور االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز اللوز نزھة سلمات 62520
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انتقال 04/09/2002 عادي 93 3 الشاویة - وردیغة  سطات واد النعناع مركزیة واد النعناع االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت ابن الفارض عبد السالم ھاللي 1267198

انتقال 05/09/2003 عادي 85 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت تدسى نسندالن عبد الكریم الخطابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض إغیر نوفال اكثیري رشید 1305706

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 83 5 مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري الھري االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تنزرت عالل بن عبد هللا نجاة جامعي 1267431

انتقال 05/09/2003 عادي 83 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایت مخلوف جعفر الصادق االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اضار أضار نسرین أبو الحاج    1305543

انتقال 04/09/2002 عادي 80 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ثالث نیعقوب المنصور الموحدي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت اإلمام الغزالي محمد أدناس 1263371

انتقال ثم تبادل 07/09/2005 عادي 77 5 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة ارفالة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالماكانت تافاللت سكراتي یاسین 1400994

انتقال 07/09/2004 عادي 75 11 فاس - بولمان  بولمان ایت بازة ایت مومو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال تسلومت منیة الصیاد 1367688

انتقال ثم تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 2 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیسفان ادندي جمیلة أھل السباعي 1368114

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي بوموسى القدس االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إكي نالشیخ خدیجة میرة 1367783

انتقال ثم تبادل 13/09/2001 اإللتحاق بالزوج 69 1 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة معركة 
تافودارت

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسن نونبر 6 العزاوي نجیة 1235886

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 11 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تندین الترمدي كریمة شرع 1399625

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 1 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توفلعزت تكراكرا سلوى معروف 1401145

انتقال 07/09/2005 عادي 67 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت تتاوت الوئام االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار تناراشت كنان عبد المحسن 1400387

انتقال 07/09/2005 عادي 67 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل ابو البقاء الرندي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوزیوة املیالت عبد هللا او الجیاللي 1400787

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 67 5 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان عوینة ایتوسى االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن تاورماط السالمة التومي 1401031

انتقال 06/09/2001 عادي 65 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت بیكودین تنمرت ابراھیم مانع 1238329

انتقال 05/09/2003 عادي 63 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا ومومن عبد المومن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إكي نالشیخ میلود بنشیخ 1306028

انتقال 05/09/2007 مزدوج 61 10 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م 6 نونبر مركزیة 
تیفرمیت

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تزكزاوین نونبر 18 عایشة بركدوشي 1404549

انتقال 07/09/2004 عادي 61 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایت مخلوف جعفر الصادق االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تكنزة بكرمن نجیب 1367153

انتقال 24/01/2008 عادي 61 2 طنجة - تطوان وزان زومي م/م موالي إ سماعیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احساین العین فاطمة علمي 1405811

انتقال 07/09/2004 عادي 61 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس أفنسو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض العقید العالم المصطفى حكم 1368424

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 60 11 مكناس تافیاللت  افران عین اللوح تابرغازیت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال أضاض كوثر أیت الحاكم 1401502

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 60 1 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احمد او عبد هللا توریرت فاطمتو الحامد 1399874

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 60 10 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م م  حسن بن إیدر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توملیلین إبن سینا نسرین  حجمو 1401760

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوجة 60 2 الدار البیضاء الكبرى  النواصر النواصر االبتدائي الحاج الطیبي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي مخفمان ودیع  لبیب 1307653

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 59 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي الشتیكات االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت لمھارة لولیجة بولحوس  عائشة 1399545

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 57 5 طنجة - تطوان العرائش زوادة م/م حمان الفطواكي المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إكنان نجاة القطیب 1306878

انتقال 06/09/2006 عادي 57 6 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا 
اوبلعید

مركزیة ادو علي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایت عبد هللا افسفاس اھرور یوسف 1401497

انتقال ثم تبادل 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 56 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م م خربة سیدي طیب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس ویتكرزان أسماء فتحي 1400141

انتقال 05/09/2008 عادي 53 10 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تغیرت مركزیة تغیرت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیزي نتاست تركینت 1407515 صبار ملیكة
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انتقال 02/12/2008 عادي 53 8 مكناس تافیاللت  میدلت كرامة تاكریرت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم محمد أكنسوس غوداة عبد الرحمان 1548406

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس العبابسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت امیلمایس الرشاد بنزمور لیلى 1406490

انتقال 05/09/2008 عادي 53 7 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مدرسة تیزي نیسلي 
الجماعاتیة

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایماون األطلس الصغیر نادیة محسن 1407335

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 52 5 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد رحمون الحوزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاویة سیدي الطاھر السواحیر مینة بنغنو 1157731

انتقال 05/09/2007 عادي 51 11 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا 
اوبلعید

مركزیة اكني ندزوھو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن تشاكوشت 1405358 سعاد فرت

انتقال 05/09/2007 عادي 51 6 مكناس تافیاللت  میدلت اغبالو موكدید االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایماون اكرض نوالوس عــــــال احمـیـزان 1405067

انتقال 05/09/2007 عادي 50 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز التقدم االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز دو إسكال رفیق بعاطي 1405137

انتقال 05/09/2007 عادي 49 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اصادص أخلیصن محمد أبعمران 1404412

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 47 7 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م م  الخضراء االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة ادرار نتامنت حفیظة میران 1401754

انتقال 05/09/2008 عادي 46 6 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایغان     االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توملیلین ألما حفیظة ھموبال 1407069

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیسراس إمیضر ھموني خدیجة 1550586

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور البالت المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیزي نتاست إخفیس المساوي نعیمة 1550355

انتقال 02/09/2009 عادي 45 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض االمام مسلم یاسین التحا دي 1549465

انتقال 02/09/2009 عادي 45 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز التقدم االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تتاوت تمونت كرفى على 1548756

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن توزدیین عبد الكبیر زریكو 1551387

انتقال 07/09/2009 عادي 45 11 تازة - تاونات - الحسیمة تازة كاف الغار كھف الغار المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى أسكا عبد العزیز الیزامي 1550374

انتقال 05/09/2008 عادي 45 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس األدارسة العمرانى محمد 1406724

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر سطح المغاسل المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار الدیك عزوز الناك 1550408

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 45 1 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تلوات االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن توریرت كركیس فاطمة 1407165

انتقال 02/09/2009 عادي 45 10 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان المجد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا وكیالل النخیل دریمزة افقیر 1549292

انتقال 02/09/2009 عادي 45 10 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایكرن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي بوعل توریرت علي ویداني 1549192

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 10 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز اوالد عزوز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز بیدوغان بوملیك لمیاء 1405204

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 2 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م م  الخضراء االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایماون األطلس الصغیر رشیدة  الكدالي 1406760

انتقال 05/09/2008 عادي 43 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت تنزرت عالل بن عبد هللا االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین أدوز 1406384 خدیجة بدي

انتقال 05/09/2007 عادي 43 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز سیدي وعزیزي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن ایت بورزیك مریم بوتوادي 1405212

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت اھل الرمل المامون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون إفري عبیوي حنان 1406211

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز االبتدائي   مدرسة  الزیتونة سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون الینبوع كلثومة  والدى 1407439

انتقال 05/09/2008 عادي 43 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت تنزرت عالل بن عبد هللا االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین أدوز حبیبة توفیق 1407567

انتقال 02/12/2008 عادي 43 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض الفرابي زھرة جاوي 1548427

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 1 مكناس تافیاللت  میدلت املشیل تاغیغشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال أضاض المازنى دونیا 1406829

انتقال 05/09/2008 عادي 43 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة المھدي بن تومرت أركانة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تندین كماز موعضیر نادیة 1407341

انتقال 02/12/2008 عادي 43 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الباللة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت أیت عثمان نصرهللا زینب 1548456
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انتقال 05/09/2008 عادي 42 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز التقدم االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز تكلتیمت عبد المنعم العمراني 1406877

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 39 7 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة الفضیلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى ابن بطوطة السعدیة مبسوط 1550826

انتقال 02/09/2010 عادي 38 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت االبتدائي  الجداول  تاركة سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین إمركن المخیخ  جمال 1581069

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تندین أكني ادمو عبد الرحیم 1580886

انتقال 02/09/2010 عادي 38 6 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اضار تكركرة اكیاھو الحسن 1579832

انتقال 05/09/2008 عادي 37 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت االبتدائي  الجداول  تاركة سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت ایت واعبدي عبد العزیز دریوش 1406693

انتقال 05/09/2009 اإللتحاق بالزوج 37 11 كلمیم - السمارة طاطا تزغت تزكي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت أیت عثمان اآلكلیل مینة 1550764

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 37 11 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة الرزوكات االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا وكیالل الزالقة سھام أفنزار 1406230

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي عبد هللا اوسعید فلغوس سمیرة     السباعي     1550421

انتقال 01/01/2010 عادي 35 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي الملث االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تیزي نتاالمت فنزاوي الحسین 1550507

انتقال 01/01/2010 عادي 35 11 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت ازودین الھیسو في جواد 1550254

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 1 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا لكرارمة النخلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احساین تنفات حنان اغال س 1550993

انتقال ثم تبادل 07/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین احیالن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ایماون حد إیماون عائشة  كزر 1550542

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 33 1 مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي المین ایت عبي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت أعرابن موستني حلیمة 1407357

انتقال 05/09/2008 عادي 32 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن األطلس الكبیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن تاورماط الھیزور خالد 1406789

انتقال 05/09/2008 عادي 31 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن ابن زیدون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى االنوار عزیز حامد 1407065

انتقال 05/09/2008 عادي 31 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت ابن الفارض االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تكوكة توزلیضا محمد امكدو 1406310

انتقال 05/09/2008 عادي 31 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض الفرابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت املو تنغرات البویزي عبد اللطیف 1406750

انتقال 05/09/2008 عادي 31 4 سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا ومومن عبد المومن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس تكشتامت بیصاعن عبد هللا 1406496

انتقال 05/09/2011 عادي 31 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار السعدیین االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین ایت إحیا الشكر   عبد العزیز 1584291

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن األطلس الكبیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال مزكمان عبد االلھ سطیلي 1584878

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس األدارسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكادیر ملول إبن الحسن الوزاني الحبیب السالمي 1681217

انتقال 05/09/2011 عادي 31 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تاركة نمیمون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازغار نیرس تنتزورین 1583984 رشید حمادي

انتقال 05/09/2011 عادي 31 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة المھدي بن تومرت أركانة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت امیلمایس تكنزة الطاھر شفراوي 1681055

انتقال 05/09/2011 عادي 31 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض الفرابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین تكوسیت نوفل حسوني 1584030

انتقال 05/09/2011 عادي 31 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا ومومن عبد المومن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن تشاكوشت عبدهللا العفیر 1583595

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي احد البخاتي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال مزكمان ملیكة الكرواني 1580624

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 3 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل العطاعطة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت توررین فایدة العرفاوي 1579898

انتقال 02/09/2010 عادي 28 4 طنجة - تطوان العرائش بني عروس المشیشي المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكادیر ملول اكرض نولیلي الھاللي نور الدین 1580855

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت أیت عثمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اضار أیت كوربان اعبد الرزاق خدیجة 1581297

انتقال 02/09/2010 عادي 28 10 طنجة - تطوان العرائش تازروت م/م تازروت  المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى ابن بطوطة عبا محمد 1579708

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة اللویحات المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت امیلمایس المنظر الجمیل رضا خضران 1580978
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انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت وادي الدھب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى أنروي جمیلة جندیر 1582140

انتقال 02/09/2010 عادي 28 7 كلمیم - السمارة طاطا ابن یعقوب بن یعقوب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار أمزلو اوعبدالمومن اسماعیل 1581296

انتقال 02/09/2010 عادي 28 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة المھدي بن تومرت أركانة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت املو تغمار عبدهللا رمزي 1581433

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اوالد علي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار أمزلو محمد او الخلیفة 1581358

انتقال 02/09/2010 عادي 28 7 طنجة - تطوان تطوان بغاغزة بغاغزة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن تزیرت نور الدین    الرامي 1581432

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت اإلمام الغزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت والقاضي أكوجكال زھیرة  تیكى 1581597

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة المھدي بن تومرت أركانة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي عبد هللا اوسعید تالت نبطلجان إلھام العویفي 1580390

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال تكنیت محمد المساتي 1580566

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 28 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة اغزر ازكارن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي عبد هللا اوسعید مدالوة سلوى جبابدي 1585311

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 6 سوس-ماسة-درعة تارودانت تنزرت أیت صالح االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن إرزي وزیك زینب 1582275

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 كلمیم - السمارة طاطا اكینان اكینان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار أمزلو اولحسین سفیان 1581362

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 27 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت افریجة الركادة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت لمھارة لولیجة ملیكة اموس 1581376

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احمد او عبد 
هللا

الیرموك االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت امي نتیارت بركن أیت البعالك عزیز 1681696

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تاركة نمیمون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس تكموت عبد الحكیم نصر 1684007

انتقال 04/09/2012 عادي 24 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض یعقوب المنصور االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار تیزكي سمیر الكحل 1683707

انتقال 04/09/2012 عادي 24 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض الفرابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین إكدیم حسن الركیني 1684237

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس أفنسو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون أرك محمد المصیلحة 1682957

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن إرزي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون توكاربن طارق الشاوي 1682551

انتقال 04/09/2012 عادي 24 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم الھوزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوزیوة إمیضر احمد العماري 1683077

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احساین اغري االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس تكموت عبد هللا بیح 1682197

انتقال 04/09/2012 عادي 24 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت تسوسفى طلحة بن الزبیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار ایت اعزي عبد هللا ایدایكن 1683450

انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن ابن زیدون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اھل تفنوت تفنوت         ا سماعیل  ایت الشیخ 
                                

1681724

انتقال 09/12/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایمي نفاست مركزیة فم كیزي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تیسراس تلمساوت رقیة فوزي 1585276

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت وادي الدھب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون تسخت نایت ابراھیم سمیرة عشاقي 1680804

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 22 3 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات سیدي بوطیب المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار تاوجكالت مباركة سیبوس 1582202

انتقال 05/09/2011 عادي 21 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار السعدیین االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت إد مرموش شطاھر فاطمة 1681064

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار السعدیین االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال لربعا بن الز ي رشید 1583114

انتقال 05/09/2011 عادي 21 7 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت القادیسیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوناین تنجمشت رزقي حنان 1584750

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا الخنك االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي أمسمسا خجو الھام 1584212

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس تنفاشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن تشاكوشت حسن اھموا 1584647

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 4 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تامتتوشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى تكروت خدیجة بورحیم 1583237

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 4 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایكودار امنابھا الطالعة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز تمتمازار لطیفة ادریوش 1582666
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انتقال 05/09/2007 عادي 21 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت تجكالت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت بیكودین أمالل الخوا جمال 1404308

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بو السحاب م م  بئر إنزران االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت توغمرت ثالث نسوس حنان دوبالل 1583356

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تاركة نمیمون االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال واونزورن الحسن متوكل 1584510

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافراوتن تامسولت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي عبد هللا اوسعید اكونسان رشیدة بوكرما 1583201

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات عبد هللا ابن یاسین االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال تالمرسلت عبد العزیز احمو 1584646

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تدسى نسندالن عبد الكریم الخطابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسكاون توكاربن نورة خبان 1584248

انتقال 05/09/2008 عادي 21 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس تنفاشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال تكشدرت خـالد أطـركــاع 1406352

انتقال 05/09/2011 عادي 21 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت ادا وكیالل عقبة بن نافع االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال ازرو الطاھر جباري 1584153

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض ایت بوزمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار تیزكي مصطفى بوعلي 1682212

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس األدارسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى أزكروز محمد ایت الحاج یوسف 1681729

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 سوس-ماسة-درعة تارودانت النحیت عمر ابن عبد العزیز االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت أیت علي وحمو انقلوب عبد الرزاق 1681877

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي امالو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت أعرابن ایت الحاج محمد ملیكة 1681698

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت بونرار السعدیین االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت تتال الھبولي ابراھیم 1681677

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز ایت السایح االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت تازولت بوادو محمد 1682359

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم الھوزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكادیر ملول إغرمان یونس بوكم 1682258

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت تسوسفى محند وسعدان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس سیروا ادوكریم  عبد هللا 1683453

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض ایت بوزمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت تازولت عبد الدایم عبد هللا 1681597

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض ایت بوزمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اھل تفنوت تایزلت المھدي محمد 1681797

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم الھوزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكادیر ملول إغرمان خالد الكور 1682753

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تسوسفى تاركت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت ازرار تیزكي الحسین  اومنصور 1684147

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم الھوزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اضار تیزغت الحنفي ابراھیمي 1683433

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى تایسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تاویالت تكادیرت عبد العالي البوزكري 1682710

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت تسوسفى محند وسعدان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس مزواض عمر سوداني 1684352

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت القادیسیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال ازرو عبدالحكیم نایت یحیى 1683996

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تزكزاوین إحلوشن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تزكزاوین تمزایت أعبو محمد 1681572

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت القادیسیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اسایس تكیامت أتممانت یوسف 1684167

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم الھوزالي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت تبقال تاكدیرت محمد زواین 1684540

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إفید االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى تمجوط حسن الغني 1683029

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي عبد هللا 
اوسعید

وادي المخا زن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت زاكموزن افراضن احمد اكتیام 1681791

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 11 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الحكمة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م احمد شوقي مركزیة 
تكترت

بھانى نفیسة 1264828

انتقال 06/09/2001 عادي 87 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت سعید م.م. ابن بطوطة        االبتدائي سوس-ماسة-درعة تیزنیت اثنین اداي م.م الجیل الجدید فرعیة تینیت رزطامي ملیكة 1239228

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 67 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة سكینة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت م. الحسن االول لبنى المناوي 1156958
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انتقال 05/09/2007 عادي 61 7 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تنكرفا مركزیة اتنین اقدیم االبتدائي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزغران م.م سعید بن الحسین بن یحیى 
فرعیة تلوا

مبیریكة  إبا 1404807

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 24 1 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م احمد شوقي مركزیة 
تكترت

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي فرعیة اینلوى حفصة الحنافي 1580481

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 137 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اعكبت فلوصي محمد 1047051

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 131 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت یوسف بن تاشفین االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ابلیدة ایت حمان ایت حدو لحسن 1117331

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 113 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة تمنوكالت غریب یوسف 1179585

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 107 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة ارفالة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا تفتشنا رضوان عبد الرزاق 1239196

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت مالك سیدي بوشوكة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل ایت والل امحمد  شكري 1175322

انتقال 06/09/2001 عادي 103 2 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد مساعد محسن الكاوي 1236408

انتقال 04/09/2002 عادي 101 11 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب اوساي خالد دعنوني 1265310

انتقال 04/09/2002 عادي 101 5 كلمیم - السمارة طنطان الوطیة معركة الدشیرة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة م/م بني سمكین محمد ھشمي 1266919

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 97 7 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة اخرخوضن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا تمیضرت خلوقي لمیاء 1237852

انتقال 06/09/2001 عادي 95 7 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة اخرخوضن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا تمیضرت عبد هللا حفیاني 1237217

انتقال 05/09/2002 عادي 93 7 سوس-ماسة-درعة ورززات سروا انزال االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط إرشك ادباعلي نازھة 1404213

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 10 سوس-ماسة-درعة زاكورة ترناتة العرومیات االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي دوار تیدسي مربوح فاطمة 1268355

انتقال 05/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز أكدز االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنسیفت تانسیفت خدیجة بلقاسم 1404222

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 85 7 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي م م  العلویین االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین م/م  رباط تنزولین المومني سمیة 1266355

انتقال 07/09/2005 عادي 77 11 كلمیم - السمارة طنطان لمسید معركة مركالة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة بني علي مریم الزاوي 1401096

انتقال 07/09/2004 عادي 75 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا تبیدیرت سامي عبد الصماد 1368014

انتقال 07/09/2004 عادي 75 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد احسینات االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة القصر الكبیر یوسف وحید 1367874

انتقال 06/09/2006 عادي 69 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بني مالك أوالد المجذوب االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة فم أنكام اوالمالح لحسن 1401888

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 69 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات واد الجمعة م/م  سد إدریس االول االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا بوخالل لكریح سمیرة 1400488

انتقال 07/09/2005 عادي 67 3 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان المجد االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا تونانعرابن اغرابو احمید 1399090

انتقال 07/09/2005 عادي 67 3 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م 6 نونبر مركزیة 
تیفرمیت

االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي اغالل العبدالوي ربیعة 1400471

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 67 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین الفارابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط زاویة سیدي مندیل الیساعي ھاجر 1399996

انتقال 05/09/2003 مزدوج 63 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة تمنوكالت الحراق ھند 1307352

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 61 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت سیدي داود سیدي داود االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة االنوار عزیز نفیسة 1158152

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 60 10 طنجة - تطوان العرائش السواكن م/م أحمد المنصور الذھبي   
السواكن  المركزیة

االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط إرشك بكرین رشیدة 1399335

انتقال 07/09/2005 عادي 59 11 طنجة - تطوان تطوان الواد مجموعة مدارس خزان لو االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین إكوي محمد زیزي 1401123
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انتقال 05/09/2008 عادي 53 10 دكالة - عبدة سیدي بنور كردید االمل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر أوالد مقدم ملوان ایمان 1407294

انتقال 05/09/2008 عادي 46 11 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا م/م  بني خلیل األمین محمد 1407245

انتقال 01/01/2010 عادي 45 8 دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك بني یخلف االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة الزاویة البرانیة المخلص بوشعیب 1550352

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین تیمارغین عبد الفتاح الوردي 1550400

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة البلیدة ادریس قاسمي 1550681

انتقال 26/10/2009 عادي 45 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تلتست االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة تنفو بارزیان فتیحة 1550486

انتقال 01/01/2010 عادي 45 9 مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب تمایوست االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت تغبالت المركزیة 1550991 المصطفى اودینا

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت بني حیون الدحاني بوشعیب 1550146

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 كلمیم - السمارة طاطا اكینان اكینان االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة أم الخب ناجي عالي 1407376

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین إحریكاتن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط تسمومت السبیتي حیاة 1407510

انتقال 01/01/2010 عادي 39 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر م م اوالد سلیمان بدر حمداش 1550575

انتقال 02/09/2010 عادي 38 4 طنجة - تطوان تطوان بني لیت اوراغن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة البلیدة 1580263 الشیبة بالل

انتقال 01/03/2011 عادي 38 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت اسكجور 1585114 أجرتیل محمد

انتقال 01/03/2011 عادي 38 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض الفرابي االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال تحرامت الھام ابو الحیاة 1585103

انتقال 26/10/2009 اإللتحاق بالزوج 37 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تغدوین االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط تانسیخت المركزیة غزولي اسماء 1549852

انتقال 26/10/2009 اإللتحاق بالزوج 37 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح بني وكیل مركزیة  بني وكیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال قصبة بوحفرة السعدیة كركش 1550519

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 2 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز اوالد عزوز االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل ایت مسعود فدوى مبدیع 1550900

انتقال 26/10/2009 اإللتحاق بالزوج 36 8 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة   اماسین االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة زاویة سیدي المختار شكور امینة 1550078

انتقال 26/10/2009 اإللتحاق بالزوج 36 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح بني وكیل مركزیة  بني وكیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط تانسیخت المركزیة بدیعة جلوق 1549892

انتقال 26/10/2009 عادي 35 11 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد بوساكن اوالد ناصر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا بوخالل امینة شكوكو 1550099

انتقال 02/09/2010 عادي 35 2 سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ثالث االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا أیت ملكت ریاض نصیف 1582239

انتقال 01/01/2010 عادي 35 2 دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر اھدیل المعمورة المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین تیمارغین بوشیبة عماد 1549994

انتقال 01/01/2010 عادي 35 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي الملث االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین امنسیت الواعي یوسف 1550363

انتقال 01/01/2010 عادي 35 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین م/م   اوالد أیوب وفاء االدریسي 1550284

انتقال 05/09/2011 عادي 31 6 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تاركة نمیمون االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي اغالل حسن البورغیسي 1583471

انتقال 05/09/2011 عادي 31 10 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب أسدیدن توالي عمر 1584941

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تنسیفت تسركات االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن القصر المحامید عالل الدایمي 1583351

انتقال 05/09/2011 عادي 31 2 سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا بوخالل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت بني حیون سجیدي یونس 1584801

انتقال 11/02/2008 عادي 31 6 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة تیكدة عطار جبابرى أحمد 1405711

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تنسیفت تسركات االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا أیت عبد هللا المركزیة باكبیر عبدالكریم 1582989

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة م/م  النـقــلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة م/م بني سمكین محمد ا سدیري 1581515
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انتقال 02/09/2010 عادي 28 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض یعقوب المنصور االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب سیت رشید سلیماني 1581550

انتقال 02/09/2010 عادي 28 9 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون بوكافر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین تیمارغین نجار الصدیق 1581263

انتقال 02/09/2010 عادي 28 9 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین مدرسة بركین الجماعتیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت ألمو العاشوري محمد 1580364

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة فم أنكام فزناوي رشید 1580751

انتقال 02/09/2010 عادي 27 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افال اندرا اسفالن لوریكي رشید 1581110

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 عادي 27 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون بوكافر االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب أسدیدن زھیري صابر 1585388

انتقال 02/09/2010 عادي 25 11 طنجة - تطوان شفشاون اونان م/م الفقیھ المودن _علوي االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین قصبة المخزن عبد هللا نورو 1581290

انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ثالث االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ابلیدة لكلوع محمد أبو الفرح 1681613

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین تمساھلت االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل تماللت بوحامید عبد االلھ 1682263

انتقال 05/09/2011 عادي 21 7 سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط تانسیخت المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت تغبالت المركزیة قادر سمیرة 1681322

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 2 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م التقدم مركزیة تالتاء 
اداكوكمار

االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط تانسیخت المركزیة عائشة إكدي 1584097

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا م/م  بني خلیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال م/م  الزركان محمد ایت العرابي 1582735

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر م م اوالد سلیمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت تغبالت المركزیة اعلو حسن 1584590

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض ایت بوزمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا تراملول اداي ابراھیم 1582659

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 سوس-ماسة-درعة تارودانت تزكزاوین إحلوشن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال تكینت سعید بھوش 1583188

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت تكونیت  المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت بني حیون سمیرة بامو 1582998

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي بواضبل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت أیت یشو الحسین وجعا 1584655

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت تسوسفى محند وسعدان االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ابلیدة م/م المرجة ابراھیم مقبول 1584429

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي تاركة نمیمون االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب سیت األفغاني إبراھیم 1584294

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 18 5 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایكرن االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال تكینت عبد اللطیف ایت ابراھیم 1579788

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة إفید االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة م/م بني سمكین الزاویة الحسین 1684501

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون اغرم امزدار االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة تكرسیفت رضوان جمیل 1683506

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات اسكا االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة اوالد عمرو نور الدین بعدي 1681973

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوجة 14 10 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي عبد هللا 
البوشواري

م م  الیرموك االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب أسدیدن الطیب إبن محمد 1682110

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایموالس األدارسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا تونانعرابن الحمراني جالل 1682798

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا بوخالل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ابلیدة م/م المرجة لحسن الوردي 1683079

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تغصى االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب أخماسي جواد ناوي 1684004

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي بواضبل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت بوداود أسغطس حمید  الشایة 1682443

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون اغرم امزدار االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل تنومریت عمار عمر 1681849

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت بوداود أسغطس 1683613 محمد خویي

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت تجكالت االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ابلیدة الحسین الحاجي م/م اسمارة 1682785

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا أیت عبد هللا المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر أوالد عثمان خاعلى میمون 1683582
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة ورززات تیدلي توغوت االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة م/م بني سمكین العاطفي طارق 1682641

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین تمساھلت االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة كتاوة بوشاوش مولود باعلي 1681975

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل ایت والل االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل تماللت الرجحاني علي 1683137

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي احمد او عبد 
هللا

الیرموك االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا تونانعرابن عیبي خالد 1681687

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین م/م  رباط تنزولین االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن م م اوالد ادریس رشید بن غازي 1682142

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا أیت عبد هللا المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب أرك عبد العالي الطیبي 1684378

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین أم الرمان االبتدائي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین مسكورت یوسف  الخیاري 1682870

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 103 2 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الشریف االدریسي االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي مبارك مركزیة ادناصر فاتحة أوبلوش 1177734

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 99 9 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م النخلة االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تنكرفا ابورین زینب بوتروفت 1235414

انتقال 05/09/2003 عادي 93 4 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس مركزیة أوالد عدو االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني بوطروش تورغت جواد مانح 1307824

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 1 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الشریف االدریسي االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا اوبلعید مركزیة ادو علي مریم اكزوم 1263422

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 67 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة واحالوت حنان بطاحي 1174039

تبادل 05/09/2003 عادي 60 1 سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر م. الیوسفیـة االبتدائي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني مدرسة ابن طفیل زروالي حفیظة 1308619

انتقال 11/10/1982 أقدمیة 215 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور اوالد بنزیان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس زاویة البئر ھرو حساین 204103

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 161 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة لال میمونة حلیمة السعدیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى تغزوت وزین لحسن 725091

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 153 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات السھل االشرقیة تزاخت ناوي فاطمة 378961

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 124 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة الشالالت البراھمة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر المختار السوسي مرموشة سعیدة 355668

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 113 9 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة م/م  أوالد سلطان  المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا باتو عبد الرحیم الحوتي 1175502

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 113 5 مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین ایت عتو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف تیزي ولیلي ابراھیم 1158729

انتقال 13/09/2001 أقدمیة 107 10 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات الجبل 
السفلى

امزودار االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایحوضكن مجبار عبد االلھ 1238418

انتقال 13/09/2001 عادي 103 5 مكناس تافیاللت  خنیفرة واو مانة اوراش االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات الجبل العلیا ایت توخسین المعتمد عواطف 1238535

انتقال 06/09/2001 عادي 103 7 مكناس تافیاللت  میدلت النزالة ایت العباس االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف ایت صرود علیوي     مصطفى 1234265

انتقال 18/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 101 8 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب ملعب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى افساط اوصكى مصطفى 1177778

انتقال 13/09/2001 اإللتحاق بالزوج 97 8 الشرقیة  بركان اغبال موسى بن نصیر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون بوكافر الحسناوي فوزیة 1236299

انتقال 12/09/2002 عادي 97 7 دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك الخمالشة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت تمكونت ألكبیر مصطفى 1269001

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 97 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد الكنافدة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف امكان كامل ناجیة 1237754

انتقال ثم تبادل 13/09/2001 أقدمیة 97 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد السیاح االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون اكیس امزدار لزعر سعیدة 1238155

انتقال 12/09/2002 عادي 97 9 دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك اوالد بوعنان االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت تمكونت ھمي حافظ 1267066

انتقال 04/09/2002 عادي 95 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت واعتیق كدار لحسن 1266885

انتقال 06/09/2001 عادي 95 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تامتتوشت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر تابویضانت بعوا حسن 1234689
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انتقال 04/09/2002 عادي 95 10 مكناس تافیاللت  میدلت زایدة بولعجول االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي أیت توخسین المصطفى ایت القائد 1263526

انتقال 12/09/2002 عادي 93 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات الجبل 
السفلى

امزودار االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایحوضكن فنزاري عبد الحكیم 1266766

انتقال 12/09/2002 عادي 93 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت تالكجونت ابن الفارض االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر تعدادات رشید اضار 1263341

انتقال 12/09/2002 عادي 91 7 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة ارفالة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تلمي كریوي نسرین 1267633

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 89 5 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب مروتشة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى افساط فضالوي حمید 1236950

انتقال 13/09/2001 اإللتحاق بالزوج 87 6 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تلمي سرفي حفیظة 1239428

انتقال 07/09/2004 عادي 85 2 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة ارفالة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تلمي كلمان احمد 1368368

انتقال 07/09/2004 عادي 85 10 مكناس تافیاللت  میدلت زایدة بولعجول االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون اكرضان أشاوي خدیجة 1368068

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 85 7 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب مروتشة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر امینوارك باكریم یوسف 1264172

انتقال 16/09/2003 اإللتحاق بالزوج 83 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي بودجام حاتي نعیمة 1307367

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 81 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات السھل  
الغربیة

زاویة موالي عبد المالك االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس زاویة البئر ایت عال حیاة 1263482

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 2 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات عمر بن الخطاب المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا تیكشة حنان نزیھ 1367848

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوجة 75 3 فاس - بولمان  بولمان كیكو تیغبولة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون زاكر الكناني سعید 1367564

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 75 3 مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اغبالو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون امقبي العبا سي نوال 1305486

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 9 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح بني وكیل مركزیة  بني وكیل االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تلمي الصادقي العماري الھام 1400906

انتقال 07/09/2004 عادي 67 9 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة تسقي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد حمدي محمد 1368428

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 60 3 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تغزوت فاطمة احداد 1401708

انتقال ثم تبادل 07/09/2005 اإللتحاق بالزوجة 55 1 مكناس تافیاللت  میدلت ایت عیاش ایت اومغار االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي اربیبن جیدى موراد 1400356

انتقال 13/11/2008 عادي 53 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة دار الشافعي1 االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تغرمت احمد نیش 1548458

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 52 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق بئر انزران االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي امردول امجوط سعاد زیدان 1405611

انتقال 06/09/2006 عادي 51 6 مكناس تافیاللت  میدلت سیدي یحیى اویوسف سیدي یحیى ویوسف االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر امسمریر بندغور ھشام 1401608

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 51 11 مكناس تافیاللت  الرشیدیة سیدي علي تافراوت الجدیدة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایحوضكن خیاط خدیجة 1405429

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوجة 48 2 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب ملعب االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون بوتغرار محمودي محمد 1401939

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا ایت عطى كحكوح فاطمة الزھراء 1550518

انتقال 01/01/2010 عادي 45 3 دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس العبابسة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي أیت توخسین 1550813 صالح الدین  لوغلیمي

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى غلیل بونكارف البوزكراوي علوي فاطمة 
الزھرة

1405293

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت علي ویكو بلعامري غزالن 1406423

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 43 9 مكناس تافیاللت  افران واد یفرن أكدال االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي امصیصي قصر الشیاحني خدیجة 1265263

انتقال 02/09/2010 عادي 38 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم م م سیدي بولعالم االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون ایت تومرت لطیفة الفضبل 1580428

انتقال 02/09/2010 عادي 38 6 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین راس العین المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تیموال لفخیري سعیدة 1581090

انتقال 02/09/2010 عادي 38 6 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین البدادغة المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني تیموال قشیري نورة 1580969
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انتقال 02/09/2010 عادي 38 1 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین الكعاعمة المركزیة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تولوالوالت الكعام الحسن 1581987

انتقال 01/01/2010 عادي 35 11 الشرقیة  الدریوش امھاجر م/م لعسارة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون اكوتي عبد الصادق   برود 1549916

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 11 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب تاوریرت االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي تغزوت أمال ارجال 1549597

انتقال 01/01/2010 عادي 35 11 الشرقیة  الدریوش امھاجر م/م لعسارة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي بودیب شكیلو رضا 1550090

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 30 4 تادلة - أزیالل  بني مالل بوتفردة مركزیة بوتفردة االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف صغرو 2 النعیم الزھرة 1582064

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت ھاني زاید أحماد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول اكوراي قصر تاوشیخت نرجس 1581584

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 8 مكناس تافیاللت  میدلت امزیزل ایت موسى اوعلي االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف أمسعد العباسي عماد 1580357

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 2 الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابو بكر الصدیق االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا باتو أوبوز سومیة 1581335

انتقال 01/01/2010 عادي 25 11 الشرقیة  الدریوش امھاجر م.م امزیلن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي بودیب ابراھیم كاضیض 1550057

انتقال 04/09/2012 عادي 24 4 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تولوالوالت عضوش زاید 1681577

انتقال 04/09/2012 عادي 24 9 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون تغرفت عبد الكریم االمغاري 1682613

انتقال 04/09/2012 عادي 24 6 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا طارق بن زیاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون افازا أبو بكر حدید 1683309

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 22 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت یول جیدا االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تغصى نوال لوطفي 1581112

انتقال 05/09/2008 عادي 21 8 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون إغنسلن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي اربیبن عدیشان لحسن 1406223

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا الخنك االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تولوالوالت جمال معمري 1683780

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت مرغاد االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون تلترغن عبد الحكیم ایت وابي 1681750

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون إغنسلن االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون افازا أحمد بوكریك 1682295

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي ایت علي ویكو االبتدائي سوس-ماسة-درعة تنغیر اغیل نومكون تغرفت محمد اعدو 1684045

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 109 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب الشھید بلقصیص االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة لال میمونة العنابسة عجاج فاطمة 92189

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 107 4 طنجة - تطوان وزان مقریصات م م الغزوات االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الشوافع اوالد بسام زنیبار  مصطفى 1045938

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 101 2 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین اوالد احسین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور اوالد بنزیان عنیبة سعاد 1117033

انتقال 16/09/1998 عادي 101 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي بویرماون  رضوان 1121796

تبادل 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 100 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة القنیطرة سیدي العربي بوجمعة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي الطیبي اوالد الطالب بنناجم سمیرة 60168

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 99 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الخنساء االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة قریة بن عودة اوالد الریاحي بدر العدار 56425

تبادل 16/09/1980 أقدمیة 84 1 فاس - بولمان  صفرو صفرو الحسن الداخل االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة القنیطرة موالي الحسن األول الجغم نعیمة 947794

انتقال 16/09/1997 عادي 83 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت م.م المزیالت االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر اوالد عبد السالم فؤاد بودركة 1052170

تبادل 16/09/1981 عادي 78 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي الطیبي اوالد الطالب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة القنیطرة سیدي العربي بوجمعة 140100 المدحوني عبد االلھ

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 77 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد اوالد موسى البحارة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بني مالك عین تیھلي العروي وفاء 1176164

تبادل 16/09/1985 عادي 75 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة وادي الذھب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة المناصرة العنابسة القرطاس محمد 213919
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انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 69 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب أبي حنیفة النعمان االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة عامر السفلیة الركابي بورغ السعدیة 1116154

تبادل 16/09/1992 عادي 67 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي الشتیكات االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي مكناسات الصادقي جلیلة 717820

انتقال 16/09/1999 عادي 53 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج المكارزة سمیر مزھد 1155530

تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 52 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة عین عریس االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة لھیالفة رواضي فاطمة الزھراء 1179634

تبادل 06/09/2001 عادي 28 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد السیاح عصام الركراكي 1239155

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 22 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور اوالد بنزیان االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج لال غنو مریم قاسمي 354253

انتقال 24/01/2008 اإللتحاق بالزوج 21 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور اوالدمروان الصبار الكبیرة 1405798

انتقال 07/10/2009 اإللتحاق بالزوج 21 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج لال غنو نوار شدادي 1549149

انتقال 20/09/2000 اإللتحاق بالزوج 15 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور اوالد بنزیان االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي مكناسات نجاة الفالحي 1174477

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 15 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق ثالثاء الغرب م/م المعادكة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر لمناصرة ازكلي الھام 1307474

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 15 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الرمل االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد لخناشة القبلیة ھشامي مونیة 1400193

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 14 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الشوافع اوالد احمد خدیجة شدادي 1406618

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 12 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة وادي المخازن ادشر اعراب صفاء غالب 1684224

انتقال 21/09/1983 أقدمیة 177 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء الحي اإلداري االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم انویرات البحتري حوریة دراھمي 861949

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق بالزوجة 139 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة اوالد برجال االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل سیدي الكامل قریب محمد 258454

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوجة 129 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان بومعیز الطویرفة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار العسلوجي تیجنة امحمد البزیوي 357835

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 124 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن حسان بن ثابت -اوالد عامر االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل ازھیر ازعیمات التویجر یونس 379231

انتقال ثم تبادل 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 123 1 فاس - بولمان  فاس زواغة ابن سینا االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت بني سنانة منیر معقول 735176

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 118 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة اوالد سالمة أبي تمام االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي السواھل رضوان بلفقیرة 57955

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 113 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء اوالد بن السبع االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي أوالد عامر بنزھرة سعید 1047164

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 107 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اوالد نوال المختار السوسي االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اوالد نوال اوالد اخریص مراد السامع 1120609

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 104 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات موالي ادریس اغبال السالم االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال الزاویة الرمل الوردي رضوان 1045423

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 100 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة وادي الذھب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف الموحدین زھراء اكتوبري 766389

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 98 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة عبد الرحیم المعیتیق 91557
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انتقال 16/09/1998 عادي 91 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي أوالد بنسعید نور الدین برني 1120455

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 86 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة المناصرة العنابسة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم ارمیالت الحرارتة  نجیة البوقاسمي 1154417

انتقال 16/09/1980 عادي 84 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اوالد نوال عمرو بن العاص االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال الشاویة الصخرة عبد السالم الدریوش 690564

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 81 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اشبانات الخنساء االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اوالد نوال أوالد نوال فدوة العلوي 1120509

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 77 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ابى بكر الصدیق نادیة التومي 1113658

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 77 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم اشبانات الخنساء االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم الحوافات لمحاریك حنان الخوة 1176243

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 73 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن م/م التواصل  االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار الكداري حسان بن ثابت عبد الرحمان بلعال 1046217

انتقال 16/09/1997 عادي 71 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل ابو البقاء الرندي االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل بناصا ھند افغاني 1115217

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 66 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة ضایة عائشة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم جرف الملحة عالل الفاسي امحمد بوزیدي 55824

تبادل 06/09/2000 عادي 55 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أنوال االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف امغیطن اوالد سلیمان سمیة عالط 1175003

انتقال 07/10/2009 اإللتحاق بالزوج 36 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز طماریس االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي احمد بنعیسى أوالد جمیل فاطمة بتوس 1548812

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 36 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم باب تیوكا عبدالرحمان بن عوف االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت الشریف اإلدریسي ندى الرویكي 1400884

انتقال 05/10/2006 اإللتحاق بالزوج 29 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم باب تیوكا عبدالرحمان بن عوف االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت ابن جني صفاء الحنتیتي 1401988

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 29 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم باب تیوكا عبدالرحمان بن عوف االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سلفات قریة الحافظ فدوى أمین 1367086

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 24 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان اوالد بن حمادي حجاوة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت اصبیح عبد الفتاح الدریویش 1115434

انتقال 05/10/2006 اإللتحاق بالزوج 22 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم الخنیشات الحسن بن علي االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال الشواكر سلیمة  أوالد  سعید 1401541

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 21 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الرمل االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح أوالد العربي غیدان جواد بوجنیوي 1264872

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 19 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي الشقاقفة االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي أوالد عامر النجمي  ھاجر 1584550

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 16 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم عین الدفالي العمیرات 1681774 اخلیج اسیة

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي احمد بنعیسى الشعاب رشیدة المسناوي 1683071

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 14 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق ثالثاء الغرب اوالد عبدهللا االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح الجروبات سارة زروق 1405609

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 14 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم تكنة آیت بورك ھشام حمودات 1120522

انتقال 16/09/1982 اإللتحاق بالزوجة 163 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن المكرن االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة اوالد امبارك بنان أحمد 164007

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 105 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة وادي الذھب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري امزین حموشي یوسف 738730
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انتقال 16/09/1995 عادي 101 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد احسینات االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان اوالد احسین اوالد عقبة مریم الغیاثي 63736

انتقال 18/09/1985 اإللتحاق بالزوجة 99 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة عین عریس االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان عامر الشمالیة اوالد رحو عبد السالم العروي 216782

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 96 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة وادي الذھب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب أبي حنیفة النعمان فوزیة أبو عبد هللا 391642

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوج 93 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن المكرن االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان عامر الشمالیة الحفاري فطیمة لشكر 725448

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 86 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة وادي الذھب االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان عامر الشمالیة الحفاري السعدیة أشخار 60400

تبادل 16/09/1997 عادي 79 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري الحیمریین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان ازغار اوالد یوسف سلیماني محمد 1115304

تبادل 16/09/1996 عادي 75 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري الحیمریین االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري عین الشقف النعاعسة حمید الدھیبي 1045129

انتقال 16/09/2002 اإللتحاق بالزوج 62 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب أبي حنیفة النعمان االبتدائي الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الزعابلة كروم فتیحة 1267635

انتقال 16/09/1987 اإللتحاق بالزوج 140 1 دكالة - عبدة اسفي لمصابح أوالد أحمیدة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة م/م سھب العسل المركزیة فتیحة حموسي 887036

تبادل 16/09/1991 أقدمیة 121 2 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة فرعیة شجرة العزوزي االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة فرعیة بئر ولد ابراھیم عبد الكبیر الھشامي 768349

تبادل 16/09/1981 أقدمیة 115 1 الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة الدروة الجدیدة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان م/م الرازي المركزیة سعیدة  طھیر 972336

تبادل 17/09/1990 أقدمیة 109 1 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة عین حرودة سھام 2 االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان المنصوریة بھیجة حباد م/م الجبوجة 379154

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 100 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

أنوال االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة فرعیة أوالد صالح عبد الكبیر العوفي 743697

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 85 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان احالف م/م القائد المكي المركزیة عادل البرھمي 1052263

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 84 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین عبد اإللھ المصدق االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان موالین الواد فرعیة بوسطیلة مروان عادل 775346

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 77 3 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة م/م سھب العسل المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان احالف م/م دار الشیخ حجاج 
المركزیة

بشرى الفیض 1119093

تبادل 16/09/1991 عادي 65 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات واد الشراط االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة م/م المحطة المركزیة محمد االدریسي 776070

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 53 1 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة م/م سھب العسل المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان فضاالت فرعیة اوالد یوسف فوزیة تفاحي 1239654

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 23 8 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م ملیلة المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان احالف فرعیة لعویات نعیمة ایت حمو  1367023

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 23 3 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م ملیلة المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان احالف م/م عین بوشني المركزیة رشیدة مبروك 1268130

انتقال ثم تبادل 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 170 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة المناصرة العنابسة االبتدائي الشاویة - وردیغة  خریبكة بني بتاو بولجراف صدقي ھنیة 355889

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 106 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة االخالص  االبتدائي الشاویة - وردیغة  خریبكة قصبة الطرش السھب سالمة اسماء 1121599

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 85 2 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

سیدي موسى المجدوب االبتدائي الشاویة - وردیغة  خریبكة لكنادیز بنخربوعة فوزیة جخال 1158235

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوج 147 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات بوكركوح مركزیة بوكركوح عائشة نوح 749967

انتقال ثم تبادل 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 136 1 الشاویة - وردیغة  برشید جاقمة بئر الثور االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي بومھدي مركزیة اوالد نجیمة رضوان أعیار 775892

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 129 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات امزورة مزورة مصطفى رضوان 787074

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 125 4 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز مركزیة الشكة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات راس العین الشاویة مركزیة بئر بوكصیعة عبد المجید الرفا 91072
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انتقال 16/09/1995 أقدمیة 125 8 الشاویة - وردیغة  سطات امریزك مركزیة أجبالة أوالد مبارك االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات راس العین الشاویة مركزیة بئر بوكصیعة عبد الرحیم غنوري 62490

انتقال ثم تبادل 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 125 2 الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة النجمة البیضاء االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الحلة العراوة عبد االلھ بونادر 768244

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 125 1 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان عین تیزغة م/م لبسابس المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فریحة مركزیة اوالد فریحة1 فرید نصیري 60346

انتقال 16/09/1987 اإللتحاق بالزوجة 119 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة عامر السفلیة عبد اللطیف العیماني االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك امغاغة أحمد احمیمك 315946

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 115 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم بني سكتن ادریس الرامي 91655

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 111 4 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات بوكركوح عوینة عیسى یوسف أمزي 91260

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 111 4 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة الشالالت الرازي االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي حجاج مركزیة اوالد بوزید متقي عبد اللطیف 749904

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 109 5 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد صباح الزبیرات االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد امحمد كریمة الرعیان ھشام جوھري 1046396

تبادل 16/09/1978 عادي 104 2 الشاویة - وردیغة  سطات سطات طارق بن زیاد االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سطات واد الدھب المصطفى بوتطظا 697329

انتقال ثم تبادل 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 100 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات راس العین الشاویة اوالد موسى دالل ایت عالل 1123229

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 99 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عبدالمجید بنجلون االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد امحمد مركزیة جمعة اوالد محمد المختار بنبیھي 91078

انتقال ثم تبادل 21/09/1983 اإللتحاق بالزوج 99 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة صباح عین الروز االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز عتیقة الدیبي 861064

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 96 2 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم دار الحداد االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد امحمد اوالد المعروفي ھشام الدھبي 91941

انتقال 16/09/1995 عادي 95 11 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات بوكركوح لعزازیة لعرایبیة لطیفة لعروسي 63081

انتقال ثم تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 94 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة النصر االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس مركزیة الكراطمة وفاء رحالي 1177790

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 94 1 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الحلة الحلة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور مریم الدھبي 1175358

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 6 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات مسكورة التقدم سھام حمد وشي 1267041

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 2 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي اوالد عشي ابتسام بلمفضل 1264294

انتقال 16/09/1994 عادي 91 3 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة عین الخمیس االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات مكارطو سید السبع سعید تسغرین 57502

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 91 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة إدریس بن زكري االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات البروج سیدي ناصر الداودي ریاض 774101

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 85 5 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة  علي مومن االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة عزیزة خلوقي 1307581

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 84 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید عبد الرحیم بوعبید االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات عین الضربان - لحالف أوكري المصطفى الشعیبي 1047184

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 84 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة العالوة مراد علبي 1153925

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 77 3 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

المجد االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اخمیسات الشاویة اوالد سي شنان ھند شاكب 1118887

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 77 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة محمد الودیع االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة اوالد سي عبدالرحمن الواد سمیرة المسكیني 1153916

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 77 1 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات امزورة لبرامجة خدیجة اد موح 1177434

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 76 1 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد الصغیر مركزیة اوالد الھواري فتیحة امساھل 349075

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 75 7 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد یحیى االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك مركزیة اوالد عتو نسرین توریة حسون 1237397

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 70 6 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد یحیى االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات امزورة زكرارة فوزیة نجاح االدریسي 1238691

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 70 10 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین الفارابي االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور السعدیة علوي 1158198

20

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة  لسنة 2014
السلك المطلوب : النیابة :األكادیمیة : اإلبتدائيالجمیعالجمیع

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع النقط ترتیب 
االختیار

األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 69 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم اوالد الكزار حمید أبوجمال 1119333

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 68 1 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز لعمارنة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي الدواحدة حنان الزرھوني 1236753

تبادل 16/09/1999 عادي 66 1 الشاویة - وردیغة  سطات امریزك مركزیة اجبالة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات امریزك مركزیة امریزیك اسماعیل امناي 1158272

تبادل 16/09/1997 عادي 64 1 الشاویة - وردیغة  سطات سطات واد الدھب االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سطات طارق بن زیاد حبیبة ابو سعید 1117915

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 44 6 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز حسن صفي الدین االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة سیدي بلقاسم جمیلة حساني 1368449

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 37 6 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة اوالد عیاد زھرة رجدال 1047833

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 30 6 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح بني وكیل مركزیة  بني وكیل االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي احمد الخدیر مركزیة لوكارفة روتبي ابتسام 1308307

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 30 3 الشاویة - وردیغة  سطات البروج سیدي ناصر االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي احمد الخدیر اوالد الجامعي خدیجة السالمي 1400075

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 21 9 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م ملیلة المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد امحمد شعبة البطم غزالن الھصاك 1399883

تبادل 16/09/1992 أقدمیة 137 6 الدار البیضاء الكبرى  موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان الھراویین االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم مركزیة اوالد احریز 1 عبدالرحیم وجید 706432

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 133 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین عبد اإللھ المصدق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید زاویة سیدي بنحمدون العونلت العدول امشوف عبدالرحیم 391339

تبادل 16/09/1992 أقدمیة 121 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال حصین الصدیق بلعربي االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد زیان موالین الدروة2 بلعبار السعید 724981

تبادل 16/09/1995 أقدمیة 115 4 الشاویة - وردیغة  برشید برشید السالم 1 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي المكي مركزیة كریكیح تیغزوین ثوریة 397319

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 114 3 الشاویة - وردیغة  برشید برشید السالم 1 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید جاقمة التشایش رقـیة اھـمیـم 60842

تبادل 16/09/1992 أقدمیة 113 1 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز لعمارنة محمد صابر 725301

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 110 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید جاقمة اوالد اسعید امحمد حلیمة مـفــتـقــیــر 774171

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 109 10 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین لقصیبة زكریاء اعماجو 1045990

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 102 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین محمد البارودي االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الطریفیة عین الجمل محمد صبري 1046051

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 96 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز مركزیة اوالد سلطانة سعید موالي التاج 92522

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 95 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الطریفیة مركزیة الخالیف اللة ھیبة الدناوي 58825

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 85 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین عبد اإللھ المصدق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز سیدي قاسم الساحل عبد االلھ مبسوط 1113815

تبادل 01/10/1983 عادي 69 6 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم مركزیة اوالد احریز 1 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الطریفیة مركزیة ملوالي التھامي المصطفى ھزلي 237978

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 64 3 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین عبد اإللھ المصدق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز اوالد مومن محمد صابر 89101

انتقال 04/09/2002 عادي 61 9 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن 
رحال

مركزیة اوالد سلیمان االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو بام أنوار عبید 1264462

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 61 10 الدار البیضاء الكبرى  النواصر النواصر االبتدائي الحاج الطیبي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ التعاونیة الراشیدیة سناء عاشق 1263329

تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 59 3 الشاویة - وردیغة  برشید برشید السالم 1 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة النجمة البیضاء الھام لمنور 1177504

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 53 6 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید قصبة بن مشیش اوالد العمري السلماني معتصیم 1113833

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 53 1 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الطریفیة مركزیة ملوالي التھامي االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز سیدي قاسم الساحل مریم لخصاضي 1153858

تبادل 16/09/1998 عادي 39 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید المدرسة الجدیدة االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید جاقمة بئر الثور ھودة زھواني 1123196

تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 30 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة الدروة الجدیدة السعدیة ایت بح 1367007

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 22 1 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین لمواوقة صارة بلمھدي 1399364
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تبادل 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 14 1 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان م/م الرازي المركزیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة الدروة الجدیدة فتیحة اللنجي 1404879

انتقال 16/09/1980 اإللتحاق بالزوج 174 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة اإلخالص االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث المعتمد ابن عباد زبیدة ادرزي 953719

انتقال 17/09/1984 اإللتحاق بالزوجة 166 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة الجامع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت سیدي داود بلعطار زرعان المصطفى 237385

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 121 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة أبي السباع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمكرت قطارة خالد خفیف 749602

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق بالزوجة 118 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش السویھلة السویھلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي عبد هللا غیاث المغاریین العربي بوقنیطر 258813

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 107 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة الدویرة بن الصغیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي بدھاج سیدي بدھاج عادل صابوني 59507

انتقال ثم تبادل 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 104 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل واعزو- مركزیة م-م 
الحرمل

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني اسلدا ادریس ولد الجیار 1114682

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 103 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر احمدعبدالسالم البقالي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اكرفروان تدارت ایت بوسعید نزھة حجالن 1179116

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 100 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة المواطنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت تكانة امباركة فتحي 776149

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 96 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر حسن الصغیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن تاوریرت ابتسام بوتور 1235412

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت تمصلوحت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اغبالو حفیضة زروال 1269966

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت فاسكا ابت موالي علي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ابادو ابادو آسیة بوكرجومة 1264818

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 93 7 الدار البیضاء الكبرى  النواصر النواصر االبتدائي الحاج الطیبي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن تكشتامت سناء لقبیطة 1238070

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 92 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد دلیم أوالد دلیم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوریكة تكترت المرابطین نادیة البعقیل 1120012

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 92 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش ایت ایمور أیت إیمور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال واسنطوط محسن اغوشان 1263893

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 89 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت فاسكا ابت موالي علي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تغدوین فدواء بانا 1264190

تبادل 16/09/1994 عادي 85 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش ایت ایمور أیت إیمور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت شھیدة المصطفى ایت أوفنوز 60533

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 85 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت تمصلوحت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز لال تكركوست اكادیر نسباعي سعاد خویا 1267731

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 81 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت فاسكا ایت فاسكا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت حكیم ایت ازید ازمراون لال كریمة بلینزة 1306157

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 80 5 الشاویة - وردیغة  سطات الثوالث مركزیة التوالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة تمغزدان فاطمة أمجھدي 63842

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت فاسكا ایت فاسكا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین احناش امال السولمي 1367686

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 4 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور لمدینات السالكة  جاعة 1368499

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 70 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت فاسكا ایت فاسكا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین مریوات فاطمة المسیاح 1173807

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي بدھاج سیدي بدھاج االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز انكال أضرضور وكناز إیمان 1400791
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تبادل 16/09/1999 عادي 67 1 سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان الدراركة م.واد سوس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت اوالد یحي سمیرة لویزي 1156975

انتقال 05/09/2003 عادي 67 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت تازارت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت ازعالمن نادیة بونفور 1306294

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 67 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري عثمان بن عفان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني سیدي فارس حسناء صابر 1400898

انتقال 05/09/2007 عادي 61 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي عزوز المركز الفالحي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغبار تنامرت مونیة نجداوي 1405502

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 59 6 دكالة - عبدة الیوسفیة اطیامیم دار ھدي بن الضو المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن تمكنكنت میمونة انوار 1399230

انتقال 02/10/2002 اإللتحاق بالزوجة 59 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین ازكور عبد الحلیم قاسم 1269090

انتقال 13/09/2001 اإللتحاق بالزوج 53 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت سیدي داود لالغزیل 1 االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین وندمسن بنخرشاش رجاء 1234947

انتقال 05/09/2007 عادي 53 6 تادلة - أزیالل  أزیالل تاونزة مركزیة تاونزة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل اكني حسن اقدیم 1404450

انتقال 01/01/2010 مزدوج 45 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین بوحسان المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغال الحموشي عبد الحق 1549696

انتقال 01/01/2010 مزدوج 45 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین بوحسان المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغال لمقدم  عربیة 1550788

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 دكالة - عبدة سیدي بنور خمیس القصیبة القصیبة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل ألوس عبد الرحمان الخریب 1550737

انتقال 01/01/2010 عادي 45 9 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  عین مناخر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور تولكین 1550789 قاطمة  لمخیر

انتقال 02/09/2009 عادي 45 11 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد بوساكن اوالد ناصر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوكایمدن اوكایمدن 1549094 العلواوي المھدي

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 4 دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور البالت المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني ارك نعیمة ایت مبارك 1405082

انتقال 05/09/2007 عادي 43 11 مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو المغو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اكرسیف فائق علي 1405351

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 41 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت وادى الدھب االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ثالث نیعقوب اجوكاك جمیلة أعطار 1305475

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 40 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث ثالث نسال االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل إد عال امل مشكور 1268308

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 40 3 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن المحروز الباسم ربیعة 1405290

انتقال 01/01/2010 عادي 39 4 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م الغوازي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني ارمض اطریبقى  عبدالسالم 1551199

انتقال 02/09/2010 عادي 38 10 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد بوساكن اوالد ناصر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال امسالن الطالب شروق 1581578

انتقال 02/09/2010 عادي 38 3 دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة محمد بن شریفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان تحلوین بحریة بورعدة 1580181

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد بوساكن عمر وموسى االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال امسالن بوعزة إیمان 1580118

تبادل 06/09/2000 عادي 38 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت یدین طارق بن زیاد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اكرفروان سبت اكرفروان محمد اسالف 1175029

انتقال 02/09/2010 عادي 38 9 دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر القنطرة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغبار انرغي سمیرة الباردي 1581022
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انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الباللة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك اد سیار حسناء العیبود 1580594

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك تنفیط زھرة     غطاسى 1581446

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الباللة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك اد سیار خدیجة امھایة 1581189

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 37 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور ایت احال فاطمة الزھراء فراح 1549332

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت تیزال أسیة سلیم 1548842

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 7 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد رحمون الحوزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال تاوریرت عفاف بناني 1549537

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 35 10 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة احد امسیلة المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغال محمد عمران 1550886

انتقال 02/09/2009 عادي 35 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة املوكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ثالث نیعقوب ابن تومرت ایت الفقیھ سھام 1549313

انتقال 02/09/2009 عادي 35 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امغراس دناسة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة اولماس محمد ایت امغار 1548844

تبادل 02/09/2009 عادي 35 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تلتست االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین احیالن خطابي مریم 1548828

انتقال 02/09/2009 عادي 35 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة  
المركزیة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور ادغوس غموش جوھر 1549280

انتقال 01/01/2010 عادي 35 11 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك ایت ایوب اسطیط مصطفى 1550917

انتقال 02/09/2009 عادي 35 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تغالیت موسى البناد 1548818

انتقال 01/01/2010 عادي 35 2 طنجة - تطوان العرائش عیاشة م/م أمزورة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك اكرضا البختي جمال 1550660

انتقال 02/09/2011 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور ادغوس 1681235 فناني عبد الصمد

انتقال 02/09/2011 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة دار الواسطي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور دوزرو نورالدین المقرئ االدریسي 1681172

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل ترخت بشرى الصدیقي 1583833

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 29 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ثالث نیعقوب تخربین لوبنة الكرام 1549504

انتقال 01/01/2010 عادي 29 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن المركب التربوي زرقطن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ازكور انمرو حسناء الراضي 1550602

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة بوزوكة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین ازرافن كنیدیري سعاد 1581005

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت حمان الفتواكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز وزكیتة تدروخت اسماء اعویش 1579887

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة  
المركزیة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین ایت عشا العلوي سعید 1580378

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین الكعاعمة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغبار اكادیر اجناتن الحامدي سعید 1580480

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 تادلة - أزیالل  أزیالل اسكسي مركزیة  إسكسي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن اسوال ھشام راشیدي 1581410
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 27 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني ارمض فاطمة لمطاعي 1581073

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 26 1 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة وادي الشیاف االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة اكیوار بوعنان نجاة 1549983

انتقال 02/09/2009 عادي 25 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اھریصان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن تكموت ایت الحاج سلیمة 1549314

انتقال 04/09/2012 عادي 24 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك انمزال رشیدة لفھیم 1683681

انتقال 04/09/2012 عادي 24 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اجوكاك ایت ایوب حنان ادریوش 1682540

انتقال 02/09/2011 عادي 21 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت تیزغت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن ادغ زرودي رشیدة 1681554

انتقال 02/09/2011 عادي 21 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة الطرش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني اوسرتك نادیةطالح 1681526

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 21 2 تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیناست اوالد الحاج االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغیل حموش جمیلة 1407070

انتقال 02/09/2011 عادي 21 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اھریصان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن ادغ لفنفاني فاتحة 1681119

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 16 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت یوسف بن تاشفین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوالد امطاع المرجة نبیلة وعزیز 1268876

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل تمسماط مریم عدنان 1681576

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة یابورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني تینغار مریم مكریم 1683904

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ابادو اماسین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال تاویط شاكر  سفیان 1682415

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تلزین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة اكرماون فاطمة الزھراء الوتري 1682975

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان طرورد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغال أمال وفقي 1684117

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان ویركان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل ارك مریم إرك 1684483

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان ویركان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغیل اغال صوفیا جمال 1683507

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اماریغان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغبار المكیات ابن الصدیق عبد اإللھ 1683432

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن المركب التربوي زرقطن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن افرا مومنة نادیة 1683938

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اغبالو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت حكیم ایت ازید م م المختار السوسي -ازیزل مریم حمدي 1683345

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة مزم صنھاجة اوالد ناصر المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل تمسماط منى العروسي 1682634

انتقال ثم تبادل 16/09/1986 اإللتحاق بالزوجة 143 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة الكرن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة لمزوضیة أحمد لعسافري 288058

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 112 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش السویھلة السویھلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة ایت امحمد امینة قباب 1114660

انتقال ثم تبادل 16/09/1992 اإللتحاق بالزوج 109 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الرسموكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة البوصیري مریم غالبي 719685
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انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت م الداخلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اسیف المال تسكورت عبد الرزاق النوراني 1179967

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل واعزو- مركزیة م-م 
الحرمل

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة ایت ناصر عبد الرحیم صافي 1178731

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل واعزو- مركزیة م-م 
الحرمل

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تملیلت لوضا مرزاق محمد 1180713

انتقال 14/09/2001 اإللتحاق بالزوج 98 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمازوزت بوعوید االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة اریق السفلي نزھة أكناز 1233995

انتقال ثم تبادل 13/09/2001 أقدمیة 97 2 طنجة - تطوان العرائش بني كرفط فرعیة  بني قماح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اسیف المال أسیف المال الھام ایت بن عبد هللا 1234054

انتقال 14/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 95 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد دلیم أوالد دلیم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة النبوغ رشید نیت احمد 1238684

انتقال ثم تبادل 14/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال تابریكت بالل بن رباح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ادویران اولغاس تالتنان ھند حنبعل 1237330

انتقال ثم تبادل 15/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر النور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة اغزر ازكارن مجیدة أطجوا 1234509

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 89 2 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان عین تیزغة م/م لبسابس المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة تكمي اومغار محمد المسعودي 1266299

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 88 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت سیبرن سیدي بوطركة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة لمینات غریبة میسوري 1268178

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 87 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة المواطنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ادویران ازكار امباركة معتصم 1268434

انتقال 06/09/2001 عادي 85 11 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي احد البخاتي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة تحناوین رضوان بنفضول 1234896

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 85 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت افریجة المرابطین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة لمینات زینب بوطالب 1265030

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 80 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة اوالد مومنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار سیدي المختار عوكاش الحیمر 1119981

انتقال 07/09/2005 عادي 77 1 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مدرسة تیزي نیسلي 
الجماعاتیة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن تماروت أسماء أتلوت 1400811

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 2 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات سیدي بوطیب المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل بیاض أسماء مبروك 1367714

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات عین السبیت عالل بن عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تنلفت زینب مضمون 1367717

انتقال 07/09/2005 عادي 73 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین تلتست االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل بیاض لبنى غالم 1400170

انتقال 07/09/2005 عادي 69 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط اسبویا جمال وایو 1400760

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 69 7 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات اسبیعات المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة دار  العبد عتیقة قولة 1400820

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 63 11 مكناس تافیاللت  الرشیدیة سیدي علي تافراوت الجدیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن اكرض سھام بوخریص 1399537

انتقال 07/09/2004 عادي 63 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي أیت ھادي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات وارمس ادریس العالوي 1367392

انتقال 07/09/2005 عادي 63 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي بواضبل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن تونف سھام بوغروس 1399518

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 63 3 دكالة - عبدة اسفي الكرعاني أوالد عامر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل الزاویة زینب أبو حافص 1368060
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انتقال 06/09/2006 عادي 61 4 دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات بیر االحرش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تكیضا نورا بو عسیال 1401967

انتقال 15/02/2008 عادي 61 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز وزكیتة وزكیطة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل امین اغزر ایت الشیخ محمد 1405990

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 61 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق بئر انزران االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل اوالد الحاج عتیقة  االدریسي 1400026

انتقال 05/09/2007 عادي 61 5 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة اسمسیل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن ألمس ابراھیم العربي 1405284

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 60 6 طنجة - تطوان تطوان دار بني قریش بنقریش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تاولوكلت أكني مریم صحراوي 1401931

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 59 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ادویران أكدیر  أومنصور فاطمة بعزي 1368169

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوجة 59 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي علي لبراحلة مركزیة البراحلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي أیت ھادي مصطفى الغموري 1368654

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 59 9 دكالة - عبدة اسفي لمصابح أوالد أحمیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم أكاوز صفاء ھاشمي 1400195

انتقال 05/09/2007 عادي 57 5 الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك سوق االثنین الجدید االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن إرھازن عزیز سالمي 1405571

انتقال 05/09/2007 عادي 53 11 مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت سعدلي عین عیشة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل أداسیل ماموني موالي عبد هللا 1405466

تبادل 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 53 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة أوالد عكیل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة عین تزیتونت أكرض نادیة البودي 1401960

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 53 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة لمزوضیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات وارمس امال الرباني 1367959

انتقال 15/02/2008 عادي 53 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز وزكیتة وزكیطة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل أداسیل عجاجة عبد الرحیم 1405998

انتقال ثم تبادل 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 52 5 سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري م.م تماسنین-إضـوران االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن ثالث اشمرارن اسماء برنوص 1401589

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 52 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة توزینت تاوزینت المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار سیدي المختار محمد لوبي 1268069

انتقال 05/09/2007 عادي 51 5 تادلة - أزیالل  أزیالل تاونزة مركزیة تاونزة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن الكتاجرات عبد الرحیم  بدران 1405140

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 47 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح دار الضمانة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة عین تزیتونت تجوجت فاتحة احبایز 1405063

انتقال 05/09/2007 عادي 47 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة دار الشافعي1 االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة بوزركون المرس المھدي ھالل 1405400

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن تكنزة أكنطار صاحبي عمر 1551078

انتقال 01/01/2010 عادي 45 3 سوس-ماسة-درعة تارودانت الدیر بویحي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین أكالكال 1550620 أحمد ھالل

انتقال 01/01/2010 عادي 45 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة واد البور امین العین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن الرباط ایت بن عمرو عبد القادر 1549777

انتقال 01/01/2010 مزدوج 45 2 دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة سبت الخوالقة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن أمدالن محمد راوناق 1551048

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح الزراھنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن الرباط باكامل عبدالرحیم 1549905

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي عزوز المركز الفالحي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض أزغار المھدي نورالدین حدو 1550553
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انتقال 02/09/2009 عادي 45 1 دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر أنوال االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل لكیود رشید المداني 1549093

انتقال 01/01/2010 عادي 45 3 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین راس العین المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین أیت الحرواش حنان بوعالقة 1549982

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 5 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تاولوكلت ابوسباقن فاطمة الزھراء إستقال 1407119

انتقال 15/02/2008 اإللتحاق بالزوج 44 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت اھل الرمل المامون االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تملیلت لوضا كناو خدیجة 1405989

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 1 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات الدخانة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن أنزمر فالكي لوبنة 1406994

انتقال 01/01/2010 عادي 42 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا ایت سعدان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة زنیط سكو ابحا 1550982

انتقال 02/09/2009 عادي 42 10 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین راس العین المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة واد البور تركین عواطف روشدي 1549135

انتقال 01/01/2010 عادي 42 11 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فریحة اوالد سعیدان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ادویران ارجدالن وئام صابي 1551067

انتقال 01/01/2010 عادي 42 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اسیف المال امین اغزر حدوش بوشعیب 1550554

انتقال 01/01/2010 عادي 39 11 فاس - بولمان  بولمان اوالد علي یوسف اوالد علي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن سیاكت محمد  لحسیني 1550777

انتقال 01/01/2010 عادي 39 11 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل ارك حمادي نوال 1550581

انتقال 01/01/2010 عادي 39 2 دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود إیغود المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل لعویسات كوران سعید 1550531

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 39 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لقدادرة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین إرغي جمال الدین العسلیا 1156532

انتقال 01/01/2010 مزدوج 39 2 دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة سبت الخوالقة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن أمدالن حنان اجنح 1550672

انتقال 02/09/2009 عادي 39 11 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة الزوایر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة اریق العلوي سعیدة الفضیل 1550220

انتقال 01/01/2010 عادي 39 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون بوكافر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اسیف المال امین اغزر بن ستي جمال 1549943

انتقال 07/09/2005 عادي 39 11 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فریحة اوالد سعیدان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة عین تزیتونت تزوخت بنھومت بھیجة 1399416

انتقال 01/01/2010 عادي 39 5 سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت االبتدائي  الجداول  تاركة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف أسیف لحلو الحسین شكري 1550093

انتقال 02/09/2010 عادي 38 9 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ الطحارة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة واد البور تالعینت سھام ھانى 1580830

انتقال 02/09/2010 عادي 38 3 مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة تزروفت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن أیت بخایر كرفال یونس 1580956

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 38 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الخروع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة كماسة لمرمضة حنان ایت السكراتي 1405088

انتقال 02/09/2010 عادي 38 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة نفیفة اجدیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة إرزي رشید باھیج 1579967

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض بوابوض عیار الزوھرة 1579925

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ لمراس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة ترخات سھام عوكلي 1581343
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انتقال 02/09/2010 عادي 38 2 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ اجنان ابیھ المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن بالیل فاطمة الزھراء مصباح 1581192

انتقال 02/09/2010 عادي 38 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة یابورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تابیا سناء غنامي 1581443

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة عین تزیتونت تجوجت خدیجة أزھري 1579929

انتقال 02/09/2010 عادي 38 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوكایمدن تیخفست االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض أسكا مریم رشدي 1581411

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 2 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز دار الشیخ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف اكیس میرة یوجیل 1551211

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 36 8 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن ألما العمراوي رجاء 1406727

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 36 9 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي امحمد دلیل أوالد المدني لمحرر سارة 1405444

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 3 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الحلة مركزیة اوالد بلقاسم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین أسكا الشرفاء أتكدیرت نزھة 1551017

انتقال 02/09/2009 عادي 35 11 دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة محمد بن شریفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن تجضین زحاف  فاطمة الزھراء 1549107

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 35 2 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة شرقاوة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة أكدال احمد  بورمضان 1550034

انتقال 02/09/2009 عادي 35 7 دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة الجدد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة أمسكسالن العلیا نزھة فسیل 1548824

انتقال 01/01/2010 عادي 35 4 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة إمي نفري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل إغرمان التادوسي محمد 1550434

انتقال 02/09/2009 عادي 35 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة اغزر ازكارن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة واد البور تالعینت جالل  الكسایس 1549447

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 35 11 مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اغبالو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اسیف المال انبدور أحمد مختاري 1550831

انتقال 02/09/2010 عادي 35 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة نفیفة اجدیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة واد البور تالمست عبدالفتاح الناصري 1581271

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 34 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة اوالد حسون حمري اوالد علیان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة تخنزة بوشرى البوعدادي 1550207

انتقال 01/01/2010 عادي 32 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین انزال الجبل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین ألینفوكت رشید وكریم 1550975

انتقال 05/09/2011 عادي 31 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امغراس دناسة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تاسیال مونى بوریش 1583239

انتقال 05/09/2011 عادي 31 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة دار الواسطي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض انزیك النصاري اكرام 1584346

انتقال 01/01/2010 عادي 31 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م /م الخلط االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اداسیل أداسیل المصمودي الشافیة 1550334

انتقال 01/01/2012 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة املوكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن أبربار كریمة حالوي 1681260

انتقال 05/09/2008 عادي 31 1 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ اجنان ابیھ المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تملیلت أمكضران عز الدین اللطیفي 1406941

انتقال 01/01/2012 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات السعیدات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة تكونیت بنجلول عبدالفتاح 1680959

انتقال 05/09/2011 عادي 31 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة دار الواسطي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض انزیك نادیة اوبیھي 1584625
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انتقال 05/09/2011 عادي 31 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین أیت الحرواش كریمة خبیر 1584207

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 30 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة الجعارنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي امحمد دلیل بوعنكة مركوم سھام 1367741

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 5 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي عابد الخراشفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن أنزمر بنلغویلیة ابتسام 1580075

انتقال 01/01/2010 عادي 29 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  غانس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة واد فرح زكریاء بوعرایس 1549985

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي احد البخاتي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن زاویة اموال نوال البركاوي 1580421

تبادل 01/01/2010 عادي 29 1 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون المدرسة اإلبتدائیة الحي 
الحجري

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار دوار  احمر بالتي الحبیب 1549932

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل السواھلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن تونف غزالن المجدوب 1580543

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 2 دكالة - عبدة سیدي بنور كردید االمل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین إزیض لوبیز مریم 1581105

انتقال 02/09/2009 عادي 29 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة الزاویة النحلیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة ایت ملول بورشوق عبد الناصر 1548852

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 دكالة - عبدة الجدیدة متوح خمیس متوح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة تملولت الحسیني فتیحة 1580495

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة الجدیدة لغدیرة اربعاء ھشتوكة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة كوزمت كوزمت دالل الوركي 1580578

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الحویرة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي امحمد دلیل لعبابسة وراق سھام 1581323

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 8 دكالة - عبدة الجدیدة متوح خمیس متوح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة كوزمت إرحیلن الزوھري المصطفى 1580722

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 دكالة - عبدة اسفي الكرعاني اوالد زكري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض بوابوض اجنین ھدى 1580939

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین بوحسان المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت أیت كطوف الھشمي عبد الرزاق 1580467

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م/م المعاشات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة الحجاج لھروسیة الحضرمي نادیة 1580469

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 6 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات سیدي بوطیب المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن اكادیر الغاشي 1 حكیمة  وتمامت 1581391

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الحویرة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة بوزوكة نبیل سمیة 1581245

انتقال 02/09/2010 عادي 28 9 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا طارق بن زیاد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین إبلولن وعلیبو اسماعیل 1581317

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت تاركا إبراھیم بوحز 1580144

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل اسكسي مركزیة  إسكسي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف تاسا قاجور الحسین 1580947

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل اسكسي مركزیة  إسكسي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف امضلوس الفاظصي ھشام 1580723

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم بولعوان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة ایت داود حنان العسري 1580342

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 6 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي اوالد فارقو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة الحجاج لھروسیة شعنون ربیعة 1580213
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انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ایت ماجظن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن اكوتي البصراوي شرف 1580614

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ایت ماجظن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن أكني محمد یونس 1581621

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة نفیفة اجدیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم تكمات سكرات الفالحي سعاد 1580622

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 3 الشاویة - وردیغة  سطات الثوالث مركزیة اوالد عزي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل لحسینات ضھیر سكینة 1580286

انتقال ثم تبادل 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 6 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید السنابل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین إزیض المغراوي حنان 1580550

انتقال 02/09/2010 عادي 28 10 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم بوتغراضین ملیكة البكاري 1580408

انتقال 02/09/2010 عادي 28 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة بوزوكة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین تاكویرارت ھشام الغنضور 1580452

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون بوكافر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن أیت بخایر ھموش مجمد 1580825

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة اغرمان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تابیا حجیبة لمحسن 1581065

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 26 1 مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري سرو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل بیاض صادقي فیصل 1581477

انتقال 02/09/2010 عادي 25 1 دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر أنوال االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم تبوریین حفیظ زیدان 1581655

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 25 5 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اھدیل لحسینات فاطمة الحیمر 1580472

انتقال 02/09/2010 عادي 25 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م أغرود االبتدائیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة الزاویة النحلیة الدویشي عبد الواحد 1580314

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 25 2 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس اھبارن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة الزاویة النحلیة اریق العلوي فرشاخ سعید 1580737

انتقال 02/09/2010 عادي 25 8 تادلة - أزیالل  أزیالل تبروشت مركزیة تباروشت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تكیضا لطفي مراد 1581103

انتقال 02/09/2010 عادي 25 6 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ الطحارة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن إرھازن الخلدوني فتاح 1580640

انتقال 02/09/2010 عادي 25 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة املوكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن تسغیت نور الدین الشربي 1580241

انتقال 02/09/2010 عادي 25 4 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین البدادغة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن بالیل الفاضلي عبد االلھ 1580618

انتقال 02/09/2010 عادي 25 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة اوالد عبد هللا مبارك بن الحاج ھشام 1580043

انتقال 02/09/2010 عادي 25 10 فاس - بولمان  بولمان افریطیسة المدرسة الجماعاتیة السخونة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات أدوار محمد الیوسفي 1580591

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن تارسلت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت تنامرت ابراھیم وربع 1684158

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف ایت حدو یوسف مریم شعفان 1682384

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان ویركان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن تفریت  ایت اكادیر حنان 1681749

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن تاورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف اكرسافن اشرف بلمویسي 1682088
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انتقال 04/09/2012 عادي 24 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین انزال الجبل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن تسغیت فاطمة الزھراء البھالوي 1681995

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة اغزر ازكارن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت تنامرت عبد الرحمان ابجاو 1681612

انتقال 01/01/2012 عادي 21 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امغراس دناسة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة تمضیت ایت حمو محمد 1680834

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین تنمروتین وفاء البلول 1583130

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن المركب التربوي زرقطن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت تمسولت ایوب طالب السالمة 1584909

انتقال 16/09/1985 عادي 21 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات السعیدات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم وانزیض عبد اللطیف خلوق 269932

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن تاورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت تكماط عبد الھادي بركة 1583007

انتقال 05/09/2011 عادي 21 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات السعیدات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة توریرت امینة بنسعود 1583106

انتقال 05/09/2011 عادي 21 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن زرقطن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة كوزمت انمرن لمیاء بنحمیدة 1583089

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة السعیدات السعیدات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض أیت جعیض فاطمة الزھراء العوطار 1583623

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ابادو اربعاء غجدامة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف زاویة اتیقي معاد الھنشیر 1583500

انتقال 01/01/2012 عادي 21 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة الطرش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تمزكدوین إحرضانن جمیلة اكاضیل 1680813

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة أمسكسالن السفلى االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت اكرنتیقي إیمان المغاري اإلدریسي 1683721

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي عبد المومن تارسلت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت أنسا أیمن  لكناوي 1683685

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة ترخات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف اغلملن عبد القادر  لحسیني 1683700

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي غانم ایت لحسن غفیر فتیحة 1683272

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن بویزغران االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة أوسیكیس توفیق البرغزي 1682673

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تملیلت أمكضران االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف زاویة اتیقي سعید فرحي 1683236

انتقال ثم تبادل 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة توزینت اوالد ناصر الواد المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض تنلفت حسناء لقمان 1683774

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن تاورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف اكرسافن رجاء عشیق 1681639

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة الزاویة النحلیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة امغدیر لیلى امزیل 1681864

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ارحالن بیوكرا سكینة لمسوكر 1683971

انتقال 05/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة زاویة ابن احمیدة زاویة بن حمیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض أزغار المھدي كریمة الكعموسي 1683024

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي م م  سكیاط االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تاولوكلت أكني سناء البھالوي 1681996
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول م.م. إداوكلول     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن بیوسوفة لطیفة  أوعبد الدایم 1684044

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت م.م المزیالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن تاوریرت الرایس مونى 1683124

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة افال ایسن بویزغران االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة تنسماخت زكریاء بلفحیلي 1682052

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة اوالد عبد هللا مبارك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة تمزكورت اھل بن الطالب  محمد 1681682

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة تخربین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة تنوالین بوسرودن احمد طھ 1682344

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اوالد مومنة اوالد عبد هللا مبارك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امندونیت اكرنتیقي الدریوش خدیجة 1682541

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة رحالة ترخات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت حدو یوسف تاركا دودمام ھشام 1682531

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت م.م المزیالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن تاوریرت بیي صابرین 1682038

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 199 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام مشرع احضر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لعرارشة المركزیة مبارك الھواري 240485

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق بالزوجة 175 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت تمصلوحت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة توزینت لمجادبة محمد ایت الحاج عمر 334086

انتقال 17/09/1979 اإللتحاق بالزوج 147 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة ریاض الزیتون االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة الحي االداري نعیمة كرداد 947908

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 143 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت یوسف بن تاشفین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ادزوز مسناوة محمد ابوولي 258608

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 125 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت یوسف بن تاشفین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي اوالد الشتوي جبران موالي عبد العزیز 1049541

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 120 1 تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات مدرسة واریتزدیك المستقلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج اوالد الحداد المركزیة عتیقة الحوزي 56506

تبادل 17/09/1984 أقدمیة 114 1 الدار البیضاء الكبرى  عین السبع الحي 
المحمدي

الصخور السوداء االبتدائي ابن ثابت مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة نادیة دنون ما لكة الفا سي 240914

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 105 2 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت م الداخلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى العزابة عبد الكبیر الدیاني 91067

انتقال 01/01/2002 أقدمیة 105 9 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تنكرفا مركزیة اتنین اقدیم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سور العز سیدي بوبكر احمد باھي 1404108

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 105 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ازنادة اضراوة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد عمرو اوالد عریف نورة فرید 1174801

انتقال 16/09/1995 عادي 101 3 الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك سوق االثنین الجدید االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة الشعیبیة اوالد عطیة المركزیة مجیدي عبد اللطیف 62491

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 100 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ازنادة اضراوة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي عیسى بن سلیمان اوالد زراد سعیدة الزیاني 1239892

انتقال 01/01/2002 اإللتحاق بالزوج 100 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ازنادة اضراوة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد عمرو اوالد عریف یامنة شكري 1404114

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 99 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ازنادة اضراوة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد عمرو اوالد عریف نادیة نجدي 1238694

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 99 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ازنادة اضراوة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الجوالة موالي صالح فاطمة حداد 1159186

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 97 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الوفاق االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد الشرقي اوالد الشرقي المركزیة ایمان الشابي 1235837
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انتقال 04/09/2002 مزدوج 97 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز وزكیتة وزكیطة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سور العز اساكة خالد ازلماض 1270321

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الشطیبة تساوت المركزیة مریم ھدي 1237202

انتقال 06/09/2000 عادي 93 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد العسري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سور العز بغوت محمد القریشي 1175633

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 93 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت دار العسري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة زمران بني كریم یونس عائلي 1173923

انتقال ثم تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 92 1 الشاویة - وردیغة  سطات امریزك مركزیة امریزیك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد یعكوب اوالد یعقوب المركزیة خدیجة ضفري 1175350

انتقال 04/09/2002 عادي 91 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد عمرو اوالد عریف لبنى روم 1269274

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 84 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت تمصلوحت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج لحمادنة السفلى المركزیة امال لبساط 1237996

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 2 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي العربي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى اوالد بومنیع الواد زھرة العادیلي 1367402

انتقال 16/09/1997 عادي 71 10 تادلة - أزیالل  أزیالل اسكسي مركزیة  إسكسي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة لغنیات عادل العماري 1115812

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 64 7 الشاویة - وردیغة  سطات امریزك مركزیة أجبالة أوالد مبارك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العامریة اوالد صالح ربیعة جمیل 1368517

انتقال 04/09/2002 عادي 59 11 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي احمد الخدیر مركزیة لوكارفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد بوعلي الواد اوالد عالل خالد الوظیفة 1268071

انتقال 06/09/2001 عادي 59 2 الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك مركزیة لحباشة بني خلوك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي مركزیة واركي زھرة بوقزبور 1235331

تبادل 05/09/2003 عادي 52 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لعرارشة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لقدادرة المركزیة محمد العرایشي 1307647

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 51 5 دكالة - عبدة الجدیدة متوح خمیس متوح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة االمام الغزالي نوال العسوري 1367433

انتقال 06/09/2001 مزدوج 50 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز وزكیتة وزكیطة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سور العز سور العز المركزیة نعیمة حمدي 1237301

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 45 10 سوس-ماسة-درعة ورززات غسات تفلیت ایت اكرور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة ادزوز اوالد ناصر معقول سھام 1268111

انتقال 18/09/2002 اإللتحاق بالزوج 41 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لعرارشة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي عیسى بن سلیمان اوالد علي الجمعة المركزیة كلثوم نبكي 1268618

انتقال 05/09/2007 عادي 39 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة زمران اوالد علي الصالحة زعیني 1405555

انتقال 04/09/2002 عادي 35 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  الرصمة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سور العز اوالد الدالي المركزیة تونونتي مریم 1269814

انتقال 02/09/2009 عادي 25 8 طنجة - تطوان تطوان بغاغزة بغاغزة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة مزم صنھاجة اوالد ناصر المركزیة البوعناني فاطمة الزھراء 1549278

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 155 5 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة لمراسلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود تمالوكت عبدالرحیم لبصیط 378944

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 142 2 دكالة - عبدة اسفي نكا الرحاحلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط م م خمیس تكاط لحسن جواد 57512

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 133 11 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط ایت حیموش بشرى زكراحي 63624

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 129 11 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط ایت حیموش محمد ناجي 1049565
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انتقال 16/09/1996 أقدمیة 125 10 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد صباح اوالد الطبیب االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوالد امرابط المولرید ربیع نادري 1045980

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 121 4 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة ابن الرومي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة زاویة ابن احمیدة بئر كوات حمید شباكو 55726

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 119 6 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة لمراسلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى الركراكي م.م. سیدي عیسى النعیرات رضوان بنزعزاع 1052735

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 107 11 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد السایح أعیسي سمیة العسراني 1234476

انتقال 16/09/1998 عادي 105 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة لحسینات م,م الحسینات  االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود اوالد علي نورالدین الكحولي 1122225

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 101 5 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان رباط الشیخ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق القریة جمال الدین ركاد 1156002

انتقال 16/09/1996 عادي 99 1 دكالة - عبدة اسفي الكرعاني اوالد زكري االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات لعمیمات نادیة لطیفي 1043964

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 98 7 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین اوالد احسین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض فرعیة لیت بیوض غزالن حربالي 1237355

انتقال 04/09/2002 عادي 97 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایمي انتلیت ایت سكري خلیل الوزاني الضحاك 1266421

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 95 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي كاوكي االبتدائي   م.م.سیدي كاوكي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تافضنا زاویة سیدي لحسن ملیكة بوعبرة 1235095

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 95 6 دكالة - عبدة اسفي البدوزة اوالد سلیمان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق اوالد منصور 2 سمیرة لعبودي 1156127

انتقال 06/09/2001 عادي 95 11 الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة سیدي بلقاسم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر سیدي البغدادي عبداللطیف مسعوف 1238376

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 93 7 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي زاویة سیدي العروسي مراد الدحماني 1235709

انتقال 06/09/2000 عادي 93 11 سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر م.م الحضیكي مركزیة افال 
اغیر

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد م/م االمام اشافعي مكیني مراد 1179430

انتقال 06/09/2001 عادي 93 11 دكالة - عبدة اسفي اتوابت الرواحلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات لعصابا سعید البوعیشي 1236076

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 88 3 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي اوالد فارقو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى الركراكي ایت جعیمة حنان لمتین 1268025

انتقال 04/09/2002 عادي 87 11 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة لمراسلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي م م سیدي العروسي نور الھدى خلدي 1267653

انتقال 05/09/2003 عادي 85 11 دكالة - عبدة اسفي الكرعاني اوالد عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد اومرزوق م.م. سیدي محمد مرزوق    رجاء خصال 1307592

انتقال 04/09/2002 عادي 85 11 دكالة - عبدة اسفي لمصابح أوالد أحمیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي النواعمة عبدالشفیق كموش 1267581

انتقال 04/09/2002 عادي 85 11 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي احد البخاتي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض م.م. تھلوانت   لطیفة الترحي 1269740

انتقال 06/09/2001 عادي 85 10 دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة اللویحات المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر الدویركات الفوقیین احمد  السباعي  اإلدریسي 1239381

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 85 1 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان اوالد عبد الواسع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم م م فج الریح لیلى بنكارة 1264489

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 83 9 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان رباط الشیخ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق الدجایجیین حوریة الزلواني 1180930

انتقال 01/01/2002 اإللتحاق بالزوجة 82 9 دكالة - عبدة اسفي البدوزة اوالد سلیمان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد اومرزوق لبدارنة الشرقیین جالل ابن العباس 1404082
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انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 77 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات موالي ادریس اغبال السالم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایمي انتلیت ایت صلیب حنان مدني 1367759

انتقال ثم تبادل 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 76 1 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م.م غزالة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار بوزني سامیة صدیق 1308336

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 10 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى مدرسة كم المرسى االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الموارید م م بئر الزاع سمیة زیوان 1368830

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 76 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت سعید تمرزاكت البحمدي فاطمة الزھراء 1306706

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 76 9 كلمیم - السمارة كلمیم امطضي ابراھیم الدرویش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك ترسین خدیجة ضریف 1306501

انتقال ثم تبادل 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 76 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة مدیونة موالي ادریس األزھر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى الركراكي ایت جعیمة رجاء غوردماني 1308293

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 72 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود ازناتة المركز  االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة كشولة تمسخت إیمان اطویھري 1308538

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 71 8 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان اوالد عبد الواسع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى الركراكي م.م. سیدي عیسى النعیرات نوال أوریري 1269041

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 69 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح بني وكیل مركزیة  بني وكیل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم مجموعة مدارس ابن الھیثم حلیمة البیار 1367208

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوجة 68 9 دكالة - عبدة اسفي البدوزة اوالد سلیمان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاركانت تابیا أشرف البنكي 1400717

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 67 1 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان الحمامشة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت فرعیة الدویركات  سفیان لرماش 1238136

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 67 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اایدا وكازو إمنتغزوت سناء اشلیح 1399668

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 64 1 دكالة - عبدة اسفي شھدة لوكاكدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي ازویتینات مروان البیضي 1265754

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 63 4 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة لمراسلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود ایت حمید فاطمة كوح 1368550

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 60 2 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان اوالد عبد الواسع االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي زاویة سیدي العروسي زینب القرشي 1367565

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 59 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الموارید الدشرا سمیة  عزام 1399281

انتقال 01/01/2006 عادي 54 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت سعید م.م. ابن بطوطة        االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد اومرزوق البلیالت حیاة البركي 1401268

انتقال 01/01/2006 مزدوج 54 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد السایح ایت ادیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الزاویت اشرمون مسعدة عبدهللا 1401276

انتقال 01/01/2006 مزدوج 54 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد السایح ایت ادیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الزاویت اشرمون مورو   نجیة 1401219

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 49 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس ابو القاسم الزیاني االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط الزمامطا الزكامنة زوھرة  السعیدي 1400927

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 48 4 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد رحمون الحوزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت ایت بوطیب 2 سھام أمزیل 1399219

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 كلمیم - السمارة طاطا تزغت تزكي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف تلعینت وھا  ابراھیم 1550971

انتقال 01/01/2010 عادي 45 10 مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو ایت علي اویكو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الموارید م.م. موسى بن           
نصیر

یوسف التماسي 1551183

انتقال 01/01/2010 عادي 45 6 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ابضر مركزیة ابدر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس م.م. زاویة لوضا   الحسن بني عیسى 1549912
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انتقال 01/01/2010 عادي 45 4 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة سیدي لفضیل المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض فرعیة إكي فراض عبد الحي سنان 1549698

انتقال 01/01/2010 عادي 45 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد تزكاد حمني إدریس 1550574

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي الجزولي اجكدرج عبد الرحمان التیھامي 1551186

انتقال 02/09/2009 عادي 45 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن اغي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي الجزولي اجكدرج خدیجة حسون 1549337

انتقال 01/01/2010 عادي 45 9 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا 
اوبلعید

مركزیة ادو علي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف بوزوكني    م.م. تمنت بوجدید  عبد هللا 1550016

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 دكالة - عبدة سیدي بنور خمیس القصیبة حائط سلیمان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف ایت اوجاعة عبد هللا ورشان 1551015

انتقال 01/01/2010 عادي 45 10 فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 1 االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي الجزولي م.م. اإلمام البخاري    محسن القرشي 1550318

انتقال 01/01/2010 عادي 45 3 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان المجد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاركانت إدحمدا حسن بوحامد 1550010

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي عزوز المركز الفالحي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاركانت مكالت سعید بنروان 1549941

انتقال 01/01/2010 عادي 45 1 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي مصیصي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد اداوسحایك بنحیرت   امحمد 1549955

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور بوزمور 1550793 لمزكر   عالل

انتقال 01/01/2010 عادي 45 9 الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة سیدي بلقاسم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد م.م الظھر مصطفى جعواني 1550654

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود أوالد سي امحمد صبرا الفرقاني 1404683

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 9 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء م م  الخضراء االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد إدلنتا     م.م. إمكراد حیاة   العرموزي 1406299

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م.م غزالة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك أنزمیط ھند أوحمو 1407422

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي ایت لباري لطیفة لمواجد 1405445

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 44 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اوحماد سھام التومي م/م سیدي احمد اوحامد 1400091

انتقال 25/11/2008 عادي 43 11 دكالة - عبدة سیدي بنور مطران الجعفریة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي غانم أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

امینة العسالي 1548363

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي غانم أندجا      م.م. یوسف بن 
تاشفین

خدیجة خوالي 1407184

انتقال 05/09/2007 عادي 43 8 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات الدخانة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم م م فج الریح عمر زكاري 1405607

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 43 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكرض م.م.المختار السوسي   االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة كشولة تمسخت ھند حرود 1405393

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 42 11 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات لعصابا نھاد العلوي 1405258

انتقال 02/09/2009 عادي 39 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة یابورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر تغراط محمد محسن اشحیح 1548853

انتقال 01/01/2010 عادي 39 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود ھل بنمل معروف عبد اللطیف 1550823
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انتقال 02/09/2010 عادي 38 8 مكناس تافیاللت  میدلت سیدي یحیى اویوسف ایت حنیني االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس م.م ایت ازم اسماعیل اطیوج 1580914

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض تشورغة بدر عادل 1579749

انتقال 02/09/2010 عادي 38 9 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ الطحارة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت سعید إھراویین فاطمة الزھراء لمساقي 1581072

انتقال 02/09/2010 عادي 38 5 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ اجنان ابیھ المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة كشولة ایت سناح نورة بوزكري 1580207

انتقال 02/09/2010 عادي 38 9 دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة تامدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد م.م الظھر غزولي عماد الدین 1580767

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 38 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم عمرو بن العاص االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود اوالد علي اكلیرو لمیاء 1405235

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 37 10 دكالة - عبدة اسفي لمعاشات المالح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق لعاللما حنلن النخیلي 1407385

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 37 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اوناغة م.م. عبد الكریم      
الخطابي

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة أیت داوود الرازي مدیحة الدمسیري 1405253

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 37 4 دكالة - عبدة الجدیدة متوح خمیس متوح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود توریرت حنان كریم 1405432

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 6 دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة بدر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي غانم حد ایت زلطن      م.م.الحسن 
بن علي

لطیفة كنداني 1548743

انتقال 01/01/2010 عادي 35 5 مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة تزروفت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان تتكن ادریس فاضلي 1550454

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 35 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال اقواس برییش ابرییش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الزاویت تغالرمین ھشام  المجاھد 1550879

انتقال 01/01/2010 عادي 35 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  الوردزاغ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور الزاویت حسن لغریسة 1550763

انتقال 02/09/2010 عادي 35 6 الشرقیة  الدریوش اتسافت م الشھداء االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد إضوران موسى الیطوتي 1580586

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 34 7 دكالة - عبدة اسفي اییر احیوط الشعیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي م.م. لبیشات        ایمان الحنفي 1406775

انتقال 02/09/2011 عادي 31 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت سعید م.م. ابن بطوطة        االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات اوالد ادریس المصطفى حبشان 1681248

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة أیت داوود الرازي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف اكویرار اوزدار       م.م. 
أكلیف

المنصور حمید 1583568

انتقال 02/09/2011 عادي 31 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امكدال امكدال االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد م /م الخوارزمي      ایت مادي عبد الخالق 1680843

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة انامر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس فرعیة تاسیال مھدا جمال درویش 1583362

انتقال 05/09/2011 عادي 31 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة زاویة ابن احمیدة زاویة بن حمیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد إحوماش عبد الغاني الفني 1583873

انتقال 05/09/2011 عادي 31 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس تكولت صفاء بنزایر 1583113

انتقال 13/02/2008 عادي 31 3 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ النواصرة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تافضنا بوطبل حسن ھاوني 1406008

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة اسفي اتوابت الواد الغارق االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي لمقدمین مریم عبیدي 1579717

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 9 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایكلي النھضة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة كشولة م م اصھاھال الدیاني حنان 1580335
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 9 دكالة - عبدة اسفي لمراسلة لمراسلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي تغنوشت رجاء اشقر 1580270

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید السنابل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر الدویركات الفوقیین الھام بوصحیب 1580188

انتقال 02/09/2010 عادي 28 6 تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة  
المركزیة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض تشورغة الحسین الشاطني 1580251

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 10 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد اومرزوق م.م. سیدي محمد مرزوق    الھام السراجي 1581509

انتقال ثم تبادل 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري االبتدائي م/م دار بلعامري مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي تغنوشت خدیجة محمودي 1581138

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك اكضاض المصطفى لحمیدي 1581043

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 28 10 دكالة - عبدة الجدیدة لغدیرة اوالد داوود االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد إداویدر بوكرین كریمة 1550698

انتقال 02/09/2010 عادي 28 6 تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة  
المركزیة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض تشورغة خالف بوحمادي 1580146

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م المجاھدین _تمروت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس م.م. الجاحظ                
اكدود

حمو منجد 1580821

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان م م عالل بن عبدهللا االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان اضرضار احمد محسن 1581195

انتقال 02/09/2010 عادي 25 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاركانت اضرضار محمد الجیاللي 1580509

انتقال 02/09/2010 عادي 25 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد اومرزوق الحریشة ابراھیم بضر الدین 1579959

انتقال 02/09/2010 عادي 25 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق -م.م.المناصیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى الركراكي ایت جعیمة جابر عبد االلھ 1580916

انتقال 02/09/2010 عادي 25 3 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد ثایر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت فرعیة الركاك حمید الركادي 1581439

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد  لحسن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف بومداغ جیھان نجیب 1684001

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة الماء البارد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكلیف بومداغ حنان الرابحي 1683111

انتقال 04/09/2012 عادي 24 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عبد الجلیل سیدي عبد الجلیل    م.م. 
الزاویة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس أسكا خالد بلمقدم 1682087

انتقال 04/09/2012 عادي 24 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد عبد هللا الحصارة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان اكنان ابراھیم   ایت  ا براھیم 1681721

انتقال 24/07/2012 عادي 24 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم م م سیدي بولعالم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور بوزمور أیوب لكحائلي 1683733

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 22 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اكرض م.م.المختار السوسي   االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بیزضاض م.م. تھلوانت   حلیمة الحنفي 1406774

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول م.م. إداوكلول     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ادغاس فرعیة ادغاس محمد التبات 1584886

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد  لحسن االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك ترسین اسماء ساكن 1584804

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تغدوین انزال الجبل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس أسایس     م.م. أكرارو  یاسین لبیلتة 1584286

انتقال 02/09/2011 عادي 21 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة تادلة الشر قیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تدزي اضراویین یزة بنسماعیل 1680966
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انتقال 02/09/2011 عادي 21 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات م.م.  المسیرة الخضراء      االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور ایت بلقاسم ابراھیم اوباحا 1681447

انتقال 05/09/2011 عادي 21 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امزوضة أندورار االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس أسایس     م.م. أكرارو  مصطفى أكوجیل 1582692

انتقال 05/09/2011 عادي 21 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ویركان ویركان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس فرعیة اغبالو محمد یوسف امجود 1582848

انتقال 02/09/2011 عادي 21 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة الطرش االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر م م  بني سلیم الرابحي  بشرى 1681209

انتقال 05/09/2011 عادي 21 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي بولعالم م م سیدي بولعالم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان تتكن علي الشكدالي 1681056

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مسكالة مزة أیوب ھندة 1584008

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاكوشت تسیال اكادیر    م.م. تاكوشت 1584435   ماریة بركان

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد م/م االمام اشافعي فاطمة الزھراس الكنطاوي 1583712

انتقال 02/09/2011 عادي 21 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن اغي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایمي انتلیت أیت الحرش العاتیق حسن 1681102

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة انامر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اایدا وكازو بوابیا فاطمة الزھراء لھاللي 1583511

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن تغوالست االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایمي انتلیت ایت حساین المصطفى الذھبي 1583373

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى 
الركراكي

م.م. سیدي عیسى النعیرات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان تكنزة أحمد كویریر 1683287

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ابادو اربعاء غجدامة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور بوزمور طاریق المتوكل 1682933

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد 
اومرزوق

م.م. لبدارنا     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك الزاویت لطیفة المنوار 1683069

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس م.م. زاویة لوضا   االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس تمكرت بوبكر تزببیت 1684434

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة كشولة ایت مھراز لزرق ایمان 1683745

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس م.م ایت ازم االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تاكوشت امكور حسناء غالمي 1683275

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات م.م.  المسیرة الخضراء      االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور بوزمور جواد البضاكي 1682659

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اقرمود م م سیدي صالح الركراركي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس أسایس     م.م. أكرارو  عدنان اجبیري 1683516

انتقال 03/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عبد الجلیل سیدي عبد الجلیل    م.م. 
الزاویة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الموارید تباردة حكیمة مصلحي 1683945

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول م.م. إداوكلول     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس ایت واعیسي عبد الھادي حمي 1683409

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي  لعروسي م.م. ابن طفیل     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اایدا وكازو إمسكر الزیاني نعیمة 1683207

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة اوالد خلیفة جحیفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك تفزا احلمان حنان عبد الدین 1681598

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة اوالد خلیفة جحیفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور ایت جرمون یوسف  الكرى 1682734
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد 
اومرزوق

م.م. لبدارنا     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك المغاغ فاطمة المعطاوي 1682915

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الزاویت زاویة اسوقین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان احتاش عصام اعرایفة 1681894

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول م.م. إداوكلول     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول تیغرین مصطفى بلعسري 1682051

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي علي الكراتي سیدي علي الكرلتي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور أیت یحیى عبد الكبیر خویلي 1683614

انتقال 05/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد 
اومرزوق

م.م. سیدي محمد مرزوق    االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد دجشت اسماء الدغموشي 1682482

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عبد الجلیل سیدي عبد الجلیل    م.م. 
الزاویة

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول امداحین بوزاید فاطمة 1682363

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة دار الواسطي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة اسایس أسكا حسن مرشود 1683843

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تزارت اغبالو االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور إزریفن رشید الداوودي 1682560

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي عیسى 
الركراكي

م.م. سیدي عیسى النعیرات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان تكنزة عماد شویقر 1682471

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي م م سیدي عیسى البیر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تافضنا افراضن حیاة أوبتا 1684081

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد 
اومرزوق

م.م. لبدارنا     االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول إسالوین فاطمة الزھراء الكوندي 1682478

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات م.م.  المسیرة الخضراء      االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الموارید سیدي سعید لطیفة الشعیبي 1682547

انتقال 05/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي امحمد 
اومرزوق

م.م. سیدي محمد مرزوق    االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امكراد دجشت سعیدة لطفة 1683739

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تكاط البیھات (م.م. القاضي 
عیاض

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور أیت یحیى یاسین باوسیدي 1682026

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة المزیالت م.م المزیالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایدا اوكلول ادحیمود اكني النوالة فوزیة 1684024

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر الزراركة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة بوزمور تكرط جواد كشواني 1683268

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد جلیل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان احتاش المھدي  الحداد 1682767

تبادل 21/09/1983 أقدمیة 138 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش أمینة بنت وھب االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش موالي علي الشریف بن الزین رشیدة 853648

تبادل 19/09/1977 أقدمیة 126 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش موالي علي الشریف االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الرسموكي موالي احمد بنعبو 659365

تبادل 11/10/1982 أقدمیة 123 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة عین تزیتونت أكرض االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة أوالد عكیل اوراغ  محمد عزالدین 174955

تبادل 16/09/1985 أقدمیة 107 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل ایت بال وسعید المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل نجیب صبوح اوالد مسعود 216816

تبادل 17/09/1984 أقدمیة 103 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمازوزت زطولة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش ایت ایمور أیت إیمور لحسن تكوكین 238510

انتقال 16/09/1981 أقدمیة 103 1 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب العركوب مدرسة تاورطة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل بوخریص ھناوي عبد العزي 149361

تبادل 17/09/1984 عادي 96 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد حسون اوالد جالل المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن محمد الغزواني محمد ارزامة 237329
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تبادل 16/09/1986 أقدمیة 94 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش المورد االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابو ھریرة دغالج امینة 874116

تبادل 16/09/1988 عادي 91 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن محمد الغزواني االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد حسون اوالد جالل المركزیة كنیغیض لطیفة 316273

تبادل 17/09/1990 عادي 91 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة دار السلطان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة الكرن مصطفى مساسي 383415

تبادل 06/09/2000 عادي 83 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش العھد الجدید االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة دار السلطان جھاد  الصالحي 1176854

تبادل 16/09/1994 عادي 76 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل االبتدائي اوالد مسعود مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الیرموك شفیقي امل 57967

تبادل 17/09/1984 عادي 73 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي بدھاج سیدي بدھاج االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة الدویرة بن الصغیر عبدالرحیم  بورمان 239463

تبادل 16/09/1999 عادي 68 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الیرموك االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش أمینة بنت وھب بولمعاز ھند 1154992

تبادل 06/09/2000 عادي 65 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة دار السلطان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش العھد الجدید فاطمة الزھراء اقریش 1180091

تبادل 16/09/1997 عادي 52 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل المركب التربوي تمنصورت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الیوسي رمزي وفاء 1113884

تبادل 17/09/1984 عادي 48 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابو ھریرة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش المورد رشیدة  الغفالوي 239969

تبادل 16/09/1997 عادي 36 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الیوسي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل المركب التربوي تمنصورت نعیمة ایت حمو 1114657

انتقال 01/10/1983 اإللتحاق بالزوجة 199 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش واحة سیدي ابراھیم أوالد بلعكید المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة الجعیدات البطمة المركزیة عبد الناصر بودالي 237442

انتقال 16/09/1980 اإللتحاق بالزوجة 193 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سعادة دار السلطان االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة راس عین الرحامنة اوالد الزعریة المركزیة عبد اللطیف شرفي 697628

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 129 8 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش السویھلة السویھلة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة انزالت العظم ایت موسي عمر محمد أیت البحیري 56067

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 128 2 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین اوالد احسین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان انزالت احمیري عزیز بلبصري 58412

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 119 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة مدرسة الصخور المختلطة  االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة اوالد خلیفة جحیفة الطیبي بنبنور 1123240

انتقال ثم تبادل 16/09/1998 أقدمیة 119 1 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة الجعافرة اوالد احسین الطاھر أحمادة 1118923

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 112 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

قاسم أمین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم لحروش عزیز أقبلي 1113892

انتقال 16/09/1998 عادي 109 6 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة الزوایر االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المركزیة امھاضر نادیة 1123509

انتقال 05/09/2007 أقدمیة 107 10 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم لشیاخ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد جلیل ادریس واشتو 1404104

انتقال ثم تبادل 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 105 2 الشاویة - وردیغة  برشید سیدي المكي مركزیة كریكیح االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد عبو بن جریر احمد عطاط 1123254

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 103 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة دار الواسطي ھوام احمد 1123222

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت تمصلوحت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة انزالت العظم الزاویة المحمودیة المركزیة زھیرة  باغو 1234639

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة المناصرة العنابسة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا نوال ھلھالي 1267183

42

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة  لسنة 2014
السلك المطلوب : النیابة :األكادیمیة : اإلبتدائيالجمیعالجمیع

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع النقط ترتیب 
االختیار

األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 91 1 الشاویة - وردیغة  برشید الدروة مدرسة الدروة الجدیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا امال جھیر 1267415

انتقال 06/09/2001 عادي 89 10 الشاویة - وردیغة  سطات بني یاكرین مركزیة بني یكرین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا جویدات دھبي طارق 1235698

انتقال 07/09/2004 عادي 85 11 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب تادلة بن دریس عصام معروف 1367712

انتقال 14/09/2001 عادي 85 7 دكالة - عبدة سیدي بنور مطران الھدایة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة عكرمة اوالد ازبیر ثریا السایح 1236845

انتقال 14/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 81 2 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات عمر بن الخطاب المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان ایت با عمران ھشام الغمري 1236189

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 79 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة الضرابنة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد زاد الناس منیر قندیل 1237759

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 76 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المناصرة لھیالفة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الھدیان مینة عقیدي 1268787

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 76 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

اوالد حادة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد میمونة احمد میاني 1238390

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوجة 75 11 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین الفارابي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم لمكارنة عادل اسقارب 1368701

انتقال 13/09/2001 اإللتحاق بالزوج 69 7 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت حمو الشلیحاویة لیلى فوكراش 1237069

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة عبد الكریم الخطابي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم موالي احمد إلھام بلمفضل 1399342

انتقال ثم تبادل 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 65 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت شھیدة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة الجعافرة اوالد عیسى ابراھیم بوخریص 1048146

انتقال 06/09/2001 عادي 59 1 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات الدخانة المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشریط مراد جابر 1237608

انتقال 01/10/2002 عادي 53 4 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي منصور اوالد بوھندة عادل بومدیان 1264932

انتقال 02/10/2002 عادي 53 4 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي منصور اوالد بوھندة المریسي حمید 1266381

انتقال 11/02/2008 اإللتحاق بالزوج 52 6 الشاویة - وردیغة  سطات الثوالث مركزیة التوالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد بوقفا لبیاضي نادیة 1406062

انتقال 07/09/2004 عادي 50 5 الشاویة - وردیغة  سطات امزورة مزورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد جلول سومیة كرمات 1368553

انتقال 10/10/2002 عادي 47 10 الشاویة - وردیغة  سطات امزورة مزورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد الطاھرة منظم عادیل 1268533

انتقال 05/09/2008 عادي 42 10 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم العقبة                                 
نادیة بن الزین

1406491

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 41 6 الشاویة - وردیغة  سطات امزورة مزورة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم العزابة بشرى مسعوف 1367750

انتقال 11/02/2008 اإللتحاق بالزوجة 39 1 الشاویة - وردیغة  سطات الثوالث مركزیة التوالت االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة مركزیة لھالالت مسنوني ھشام 1405722

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 39 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي علي لبراحلة مركزیة الصوالح بن حمادي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي منصور الجبل االخضر فاطمة الزھراء النومي 1400051

تبادل 05/09/2007 عادي 38 3 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي علي لبراحلة مركزیة الصوالح بن حمادي االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة اوالد حسون حمري اوالد علیان فتیحةالیوسفي  1404726

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 37 8 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات سیدي بوطیب المركزیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب سیدي علي أبو طایة إلھام 1549727
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انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 36 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز حسن صفي الدین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة اوالد موسى المعطاوي نجیة 1307783

انتقال 01/01/2010 عادي 35 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  غانس االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم سیدي علي میلودة احریوش   1550630

انتقال 05/09/2007 عادي 34 5 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة اسمسیل االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة فرعیة الدریوكات 1404755 ھشام الزایدى

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 34 4 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي علي لبراحلة المرابطین الحجاج االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب محمد الشاوي خدیجة بقاس 1399308

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل موالي احفیظ االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة اوالد عامر تزمرین مركزیة اوالد عامر اسماء حمدان 1401764

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة مدرسة الصخور المختلطة  االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان مر كزیة الشلیح لبنى الغزیة 1580663

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 27 2 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة فرعیة الدریوكات      عبدالرحمان    عبدالكامل
      

1549701

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 5 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت یوسف بن تاشفین االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة الجعافرة فرعیة لقسامة حسناء عیسى 1582714

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 18 2 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل المخاطرة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة مركزیة الظھور سعاد الزاھد 1580715

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة الزاویة الموجیبیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي غانم اوالد عبو بن جریر اسماء فارسي 1683244

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 14 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري سیدي یوسف االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب محمد الشاوي 1406485   ابن الرایس نزھة

تبادل 17/09/1979 أقدمیة 132 9 الشرقیة  بركان السعیدیة عائشة بنت الشاطئ االبتدائي الشرقیة  بركان بركان ادریس الثاني مصطفى محفوظ 664622

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 93 10 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

دارالبارود االبتدائي الشرقیة  بركان اغبال موسى بن نصیر سھام زنبي 1047172

تبادل 16/09/1988 عادي 88 1 الشرقیة  بركان اغبال موسى بن نصیر االبتدائي الشرقیة  بركان عین الركادة قاسم أمین محمد زنكور 317759

تبادل 16/09/1985 عادي 82 1 الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م. محمد خیر الدین االبتدائي الشرقیة  بركان بركان اإلمام الشاطبي بوعیون عبد الحفیظ 213534

تبادل 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 15 4 الشرقیة  بركان بركان ادریس الثاني االبتدائي الشرقیة  بركان السعیدیة عائشة بنت الشاطئ حنان كریس 1584265

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 119 2 فاس - بولمان  بولمان الرمیلة تكور الغربیة االبتدائي الشرقیة  فیكیك بومریم تامسلمت آیت الطالب مصطفى 1114243

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 83 5 الشرقیة  الدریوش وردانة م م امحایست االبتدائي الشرقیة  فیكیك تندرارة عبد هللا الشفشاوني فكیكي بدوي سھام 1155435

تبادل 04/09/2002 عادي 66 1 الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابو بكر الصدیق االبتدائي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت الداخلة ھلوس محمد 1267235

انتقال 05/09/2007 عادي 61 11 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي الشرقیة  فیكیك معطركة نعیمة العمروشي أمال 1405282

انتقال 23/01/2008 عادي 61 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد احسینات االبتدائي الشرقیة  فیكیك بومریم تامسلمت العابد نعیمة 1406032

انتقال 23/01/2008 عادي 61 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي االبتدائي الشرقیة  فیكیك بومریم تامسلمت 1406033 خیي أحمد سعیدة

تبادل 06/09/2001 عادي 60 1 الشرقیة  فیكیك فجیج كم. االبتدائي الشرقیة  فیكیك تندرارة الوحدة سابك زبیدة 1239247

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي االبتدائي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت الریشكول الحیان عصام 1406295

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت سعدلي عین عیشة االبتدائي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت بئر أنزران أعسیلة یوسف 1406192

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج لال غنو االبتدائي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت بئر أنزران خلوقي عبد الجلیل 1407173

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 52 1 فاس - بولمان  بولمان الرمیلة تكور الغربیة االبتدائي الشرقیة  فیكیك بومریم الجماعة الصھباوي عائشة 1405563
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انتقال 05/09/2008 عادي 49 7 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان بولھدومن محمد بنیز 1406494

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 كلمیم - السمارة طاطا اكینان اكینان االبتدائي الشرقیة  فیكیك تالسینت تاخوالت أولبداز حبیب 1407438

انتقال 16/09/1996 عادي 43 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني اكمیل بني جمیل االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان المسیرة الخضراء جمال كسیم 1048638

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوشاون الصلیان قاسمي عبد المجید 1407143

انتقال 02/09/2009 عادي 42 10 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن اضرضار االبتدائي الشرقیة  فیكیك معطركة النسیم یشرى الرمضاني 1549211

انتقال 01/03/2011 عادي 36 2 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد ثایر االبتدائي الشرقیة  فیكیك بني كیل طرشون لعمراني محمد 1684575

تبادل 07/09/2005 عادي 30 9 الشرقیة  فیكیك تندرارة الوحدة االبتدائي الشرقیة  فیكیك فجیج كم. بنمومن محمد 1399433

انتقال 15/03/2012 عادي 28 11 الشرقیة  الدریوش تلیلیت م.م تالوین االبتدائي الشرقیة  فیكیك بومریم المریجة العلیا عمري فتیحة 1684594

انتقال 04/09/2012 عادي 24 5 الشرقیة  الدریوش تزاغین م.م تازغین االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان الحیرش لویسي خالدة 1683769

انتقال 04/09/2012 عادي 24 3 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي الشرقیة  فیكیك تالسینت مغلیف حفود نصر الدین 1683316

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 الشرقیة  تاوریرت اوالد امحمد اوالد بوضامك االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان أوالد الشیخ شاكر كمال 1682411

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان صفصاف تاغیتي حنان 1684411

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوشاون مومالل 1684442 التومي بلقاسم

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوعنان صفصاف جابر عائشة 1683491

انتقال 21/12/2005 اإللتحاق بالزوج 21 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس ابو الفداء االبتدائي الشرقیة  فیكیك معطركة الرصفة إكرام رزوق 1400860

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  فیكیك بوشاون غیالن اوبدیل  ابراھیم 1684082

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  فیكیك تالسینت آیت عیسى أوعلي عزاوي عبد الرزاق 1681968

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن اضرضار االبتدائي الشرقیة  فیكیك تالسینت البور محمد امین الیوسفي 1682995

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 129 2 الشرقیة  جرادة كنفودة البیدق  االبتدائي الشرقیة  الناضور راس الماء اجبارة صالح لحبیب 56494

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 122 3 الشرقیة  بركان فزوان أبي العباس جراوي االبتدائي الشرقیة  الناضور اوالد ستوت الصفصاف احمد بریشي 55834

انتقال ثم تبادل 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 118 5 الشرقیة  بركان عین الركادة قاسم أمین االبتدائي الشرقیة  الناضور بني انصار الشریف االدریسي حكیمة بوعلي 378284

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 117 3 الشرقیة  بركان سیدي سلیمان 
الشراعة

ابن خلدون االبتدائي الشرقیة  الناضور اوالد داوود ازخانین تلفراوت سعید غرافي 55902

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 105 7 الشرقیة  بركان اغبال موسى بن نصیر االبتدائي الشرقیة  الناضور البركانیین أیدیم منیر زكراوي 1050461

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 104 3 الشرقیة  جرادة كنفودة البیدق  االبتدائي الشرقیة  الناضور بني سیدال الجبل تانوت سمیرة لزعر 1115121

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 95 11 الشرقیة  بركان شویحیة حسان بن ثابت االبتدائي الشرقیة  الناضور بني شیكر تیزي جواد كریمي 1178204

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 77 11 الشرقیة  بركان شویحیة حسان بن ثابت االبتدائي الشرقیة  الناضور ایعزانن اجار تطاون نور الدین لزعار 1177619

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 75 1 الشرقیة  الناضور اوالد ستوت صبرة االبتدائي الشرقیة  الناضور حاسي بركان أوالد عبد هللا بنعسو إكرام موح 1268495

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق بالزوج 53 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات خمیس سیدي یحیى الزویجة االبتدائي الشرقیة  الناضور بني شیكر اجلمام زكیة شابي 1405781

انتقال 27/09/2004 اإللتحاق بالزوج 52 2 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة م/م سھب العسل المركزیة االبتدائي الشرقیة  الناضور بني انصار سیدي موسى 1367128 إلھام عسولي

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 49 10 الشرقیة  بركان شویحیة حسان بن ثابت االبتدائي الشرقیة  الناضور افسو أفسو إبتسام توزیني 1405601

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 47 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي الشرقیة  الناضور اوالد داوود ازخانین الكرمة كریمة غازي 1401737
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انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 45 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي الشرقیة  الناضور بني انصار بوعنانة إدریس مھیاوي 1238482

تبادل 16/09/1985 أقدمیة 120 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أنوال االبتدائي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م. اإلمام البوصیري بوغرارة نجاة 865139

تبادل 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 94 1 فاس - بولمان  بولمان میسور االمل االبتدائي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م أنوال خدیجة الشرقي 58828

تبادل 16/09/1988 أقدمیة 90 1 الشرقیة  بركان بركان اإلمام الشاطبي االبتدائي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م. محمد خیر الدین لعتیقي بولنوار 317883

تبادل 17/09/1984 عادي 88 1 الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك طریق جرادة االبتدائي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الحسن البصري عمر بوعاللة 237756

تبادل 16/09/1994 عادي 83 1 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا لكرارمة النخلة االبتدائي الشرقیة  تاوریرت مشرع حمادي أبو بكر الصدیق موراد بالماحي 55077

تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 68 5 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أم البنین االبتدائي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك سیبویھ حبیبة رحیوي 1155477

تبادل 16/09/1997 عادي 67 1 الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الحسن البصري االبتدائي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك طریق جرادة فریدة مباركي 1115092

انتقال 01/01/2010 عادي 45 1 الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة سیدي بلقاسم االبتدائي الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن لحریكة الحمراء اوعال خدیجة 1550720

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 39 9 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز حسن صفي الدین االبتدائي الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا بني یشبل الحدجري زینب 1405300

انتقال 01/03/2011 عادي 37 11 فاس - بولمان  بولمان تیساف المالحة االبتدائي الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن اعوام سعیدة بوعجاجي 1585169

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 97 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة لال میمونة لال میمونة االبتدائي الشرقیة  الدریوش تزاغین م.م تازغین سعاد جودى 1153636

انتقال 04/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 95 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار العسلوجي اوالد ابراز االبتدائي الشرقیة  الدریوش لمطالسة اوالد دمنات بنعیسى أمھیضرة 1238480

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 1 الشرقیة  فیكیك بني تادجیت الداخلة االبتدائي الشرقیة  الدریوش امجاو شماللة مباركة ھموري 1237322

انتقال 05/09/2003 عادي 93 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد الكنافدة االبتدائي الشرقیة  الدریوش اتروكوت بني بوداود الجلولي فاطمة 1306854

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 69 9 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف ھوارة اوالد رحو المظافرة المركز االبتدائي الشرقیة  الدریوش اتروكوت السواني عالي اكرام 1399181

انتقال 05/09/2008 عادي 53 2 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا 
اوبلعید

مركزیة تیورضوین االبتدائي الشرقیة  الدریوش اتسافت بوعلمة الكرش محمد 1407198

انتقال 05/09/2008 عادي 53 2 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان المجد االبتدائي الشرقیة  الدریوش اجرمواس امیاین اخلھنا  تملوكو 1407565

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة دار الشافعي1 االبتدائي الشرقیة  الدریوش اوالد بوبكر احداشن العداوي الشرقاوي 1406868

انتقال 05/09/2008 عادي 53 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمزكدة اوفتاس م.م ایت ازم االبتدائي الشرقیة  الدریوش اجرمواس تیزي انطروشت ابراھیم  بوفرتیح 1406524

انتقال 05/09/2008 عادي 46 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل بناصا االبتدائي الشرقیة  الدریوش وردانة ایوسفاتن سعید اعبیس 1406182

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة المسیرة الخضراء  االبتدائي الشرقیة  الدریوش لمطالسة اوالد طلحة الستري سمیة 1407525

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 7 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا اوالد رمضان االبتدائي الشرقیة  الدریوش لمطالسة لغرابة دربالي وفاء 1405244

انتقال 05/09/2008 عادي 43 6 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ورید االبتدائي الشرقیة  الدریوش اجرمواس ازعومن بن لعالوي جواد 1406475

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس تارمیالت االبتدائي الشرقیة  الدریوش ازالف م م أزالف ملیلي ھاجر  1407331

انتقال 05/09/2008 عادي 43 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي المخفي م/م  سیدي الـمـخفي االبتدائي الشرقیة  الدریوش عین الزھرة اوالد عیسى 1406703 محمود اشیوغي

انتقال 05/09/2008 عادي 39 1 كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان المجد االبتدائي الشرقیة  الدریوش امھاجر م.م امزیلن یحیى بتشكیل 1406602

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 5 الشاویة - وردیغة  سطات واد النعناع مركزیة واد النعناع االبتدائي الشرقیة  الدریوش تلیلیت م.م تالوین عالوي امال 1549397

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوجة 33 6 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف ھوارة اوالد رحو غفولة المركز االبتدائي الشرقیة  الدریوش عین الزھرة الزاویة كامل محمد 1407150

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوجة 33 7 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة احد امسیلة المركز االبتدائي الشرقیة  الدریوش عین الزھرة م.م غالب ادریوش خالد الروسي 1407480
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي الشرقیة  الدریوش لمطالسة اوالد طلحة ساكنة ورقیة 1582271

انتقال 04/09/2012 عادي 24 5 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي الشرقیة  الدریوش تفریست م م ابي حنیفة موسي حسناء 1683956

انتقال 04/09/2012 عادي 24 2 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي الشرقیة  الدریوش اجرمواس م م ابن الرشیق فاطمة زدوري 1684509

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي الشرقیة  الدریوش ایت مایت اوالد عبد اللي إزمرن إلھام 1683480

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 3 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا بني كوالل االبتدائي الشرقیة  الدریوش اجرمواس م م النھضة ھاجر وراغني 1684155

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 11 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد ثایر االبتدائي الشرقیة  الدریوش تمسمان م.م اوشانن غیثة الشلح 1682420

انتقال 11/09/2000 اإللتحاق بالزوج 83 4 الشاویة - وردیغة  سطات مزامزة الجنوبیة مركزیة اوالد عزوز االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  أنفا سیدي بلیوط عمر بن عبد العزیز فاطمة عریبي 1180083

تبادل 16/09/1978 أقدمیة 138 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة دار بوعزة االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  الفداء مرس السلطان مرس السلطان إبن المعتز زبیدة جلول 939711

تبادل 16/09/1986 أقدمیة 104 2 الدار البیضاء الكبرى  الحي الحسني الحي الحسني ابن تومرت االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  الفداء مرس السلطان الفداء طیار فضل هللا إبن بطوطة 288660

تبادل 17/09/1979 أقدمیة 112 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة االبتدائي ما لكة الفا سي الدار البیضاء الكبرى  عین السبع الحي 
المحمدي

الصخور السوداء عائشة سرحان ابن ثابت 944770

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 81 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن البغایلیة االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ابن الخطیب مرییة  زرو 355888

تبادل 01/10/1980 أقدمیة 100 11 الدار البیضاء الكبرى  الفداء مرس السلطان الفداء االبتدائي إبن بطوطة الدار البیضاء الكبرى  الحي الحسني الحي الحسني ابن تومرت اصالح حسن 140646

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 135 2 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم مركزیة اوالد احریز 1 االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان الھراویین ناجي عبدالرحیم 55796

تبادل 16/09/1997 أقدمیة 80 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

قاسم أمین االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  سیدي البرنوصي سیدي مومن حلیمة السعدیة حبوب حكیمة 1113788

تبادل 06/09/2001 عادي 68 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  مدیونة مدیونة موالي ادریس األزھر لعریبي نعیمة 1237965

تبادل 16/09/1989 أقدمیة 108 1 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان المنصوریة االبتدائي م/م الجبوجة الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة عین حرودة سھام 2 زھرة أسلیل 354365

تبادل 01/05/1997 أقدمیة 100 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال سھول لشیاخ االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة المحمدیة والدة حیاة منقاري 833095

انتقال ثم تبادل 16/09/1985 اإللتحاق بالزوجة 95 1 الشاویة - وردیغة  برشید برشید الحي الحسني االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة ابن العریف فرید صدران 213550

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 84 2 طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة م/م بني میزار االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة نونبر 18 السعید الصوفي 258264

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 48 5 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة المواطنة سعاد الطنجي 377762

تبادل 06/09/2001 عادي 43 3 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة محمد الودیع االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة المسیرة الخضراء  نسرین ضلیل 1235766

تبادل 06/09/2001 عادي 35 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة عبد الكریم الخطابي االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة الضرابنة ابتسام فتوحي 1236164

تبادل 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 35 1 الدار البیضاء الكبرى  الفداء مرس السلطان مرس السلطان إبن المعتز االبتدائي الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة دار بوعزة نادیة الدروي 378183

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 149 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات مرشوش التجارب محمد المالكي 270103

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 143 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات مرشوش التجارب وفاء موسطاشي 391316

انتقال 21/09/1983 أقدمیة 130 10 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م اوالد عیسى المركزیة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات تیفلت حلیمة السعدیة عیش احمد 175299

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 123 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر احمدعبدالسالم البقالي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الزحیلكة اوالد عمران محمد حمود 739022

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 122 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر احمدعبدالسالم البقالي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات مرشوش اوالد یحیى عبد االلھ نبوغ 832918
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انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 122 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الوفاق االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم عمرو بن العاص ابراھیم نبور 725282

انتقال 16/09/1981 أقدمیة 120 10 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة المختار السوسي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات تیفلت حي الجدید عبد الوھاب لیفي 150312

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 116 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة اوالد سالمة أبي تمام االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات أیت علي أو لحسن ایت بوبكر اوعیسى حنان غنینمي 1120326

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 113 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة عین عریس االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت سیبرن ایت سومر احمد الخراز 60469

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 109 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد الخامس االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات موالي ادریس اغبال السالم عبد السالم تزكي 724957

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 107 6 طنجة - تطوان طنجة أصیال الساحل الشمالي الحومر االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الكنزرة الرشیدیة عمر البوریمي 56633

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 103 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الوفاق االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم عمرو بن العاص حفیظة الیوسفي 1113708

تبادل 16/09/1997 عادي 97 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اكرفروان سبت اكرفروان االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت یدین طارق بن زیاد نصیرة شاولیض 1114566

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 92 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة زھانة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات البراشوة المباركیین لكبیر الشحمي 1117469

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 91 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد الخامس االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات مرشوش التجارب محمد الدریسي 54804

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 89 11 مكناس تافیاللت  الحاجب تامشاشاط اغبالو نطالب االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت میمون ایت حمو ابراھیم بوزالیف 1045393

انتقال 22/09/2003 اإللتحاق بالزوج 85 10 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي الغندور عمر بن الخطاب االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت ایشو ایت قسو مریم حریري 1307348

تبادل 16/09/1991 أقدمیة 84 1 فاس - بولمان  فاس زواغة الفرابي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات تیفلت حلیمة السعدیة نشیط سعیدة 764767

انتقال 22/09/2003 اإللتحاق بالزوج 83 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت یدین ایت مالك االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات بوقشمیر ایت كراض الھام لكباش 1307768

تبادل 16/09/1996 عادي 31 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الكنزرة الرشیدیة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات جمعة مول البالد بوعیاد أحمد وعتمان 1046745

تبادل 16/09/1981 أقدمیة 138 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة تمارة دار الباتول االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الرباط السویسي عالل كراكشو فاطمة علمي 971444

تبادل 17/09/1979 أقدمیة 98 5 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة تمارة عالل الفاسي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الرباط یعقوب المنصور الداخلة مصطفى قرط 664195

تبادل 19/09/1977 أقدمیة 142 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر تامسنا االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال تابریكت بالل بن رباح نعیمة برقیة 932870

انتقال 16/09/1980 عادي 104 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد احسینات االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال عامر اوالد اسبیطة جمیلة الملھوف 954687

تبادل 16/09/1987 عادي 96 1 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد زیان موالین الدروة2 االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال حصین الصدیق بلعربي صابر رشیدة 887074

تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 21 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

سال سھول لشیاخ الوردي سمیة 1367630

تبادل 01/10/1983 أقدمیة 120 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الرباط السویسي عالل كراكشو االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة تمارة دار الباتول رشیدة الدرعي 241024

تبادل 17/09/1984 أقدمیة 92 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق اوالد سالمة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات الفتح الزین الحسین 238540

تبادل 16/09/1989 أقدمیة 80 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الرباط یعقوب المنصور الداخلة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة تمارة عالل الفاسي الصحبوني یوسف 355663
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تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 53 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر النور االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة صباح عین الروز المعتصم نورة 1173128

تبادل 04/09/2002 عادي 43 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عمر بن عبد العزیز االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران حیاة الشریفي 1265186

تبادل 04/09/2002 عادي 43 5 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد الخامس االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران نادیة الخي 1263684

تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 38 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر النور االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة النصر سومیة مداح 1238262

تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 28 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة صباح ابي بكر بن زھر كوتر قدي 1237731

تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 25 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات الیاسمین 1368739 رشیدة طلحة

تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 23 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب اوالد میمون بني یخلف المركز االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران مدیحة العلمي 1265568

تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 20 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الوفاق االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة مدرسة التضامن سامیة خدید  1178256

تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 20 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر النور االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة مدرسة التضامن سعاد عناب 1157104

تبادل 17/09/1984 اإللتحاق بالزوج 12 1 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة م/م المحطة المركزیة االبتدائي الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات واد الشراط زوینكة السعدیة 241072

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 148 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین الحلحال االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي امحمد اخدیم الغرباویین مختاري محمد 378587

انتقال ثم تبادل 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 128 2 دكالة - عبدة اسفي سیدي عیسى بئر اوزو االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الرحامنة محمد ایت كاني 378867

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 125 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي امحمد اخدیم الغرباویین الطاھر حافظ 62706

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوج 123 1 دكالة - عبدة الجدیدة موالي عبد هللا موالي عبد هللا االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد عیسى لخماملة تمودن فاطمة 746139

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 109 5 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

الشھید عبد هللا الحداوي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد سیدي علي بن یوسف عبارة القنار عبدالعزیز بنشكر 1046720

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 103 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة لغدیرة اوالد افرج المصطفى مغاوي 1047004

انتقال 16/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 4 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت م الداخلة االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان الحیرش اسماء بوحمید 1264677

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 92 3 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة االزدھار االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم سیدي عبد هللا بن یوسف رشیدة االدریسي 1175512

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 85 5 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي علي بن 
حمدوش

سیدي علي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي امحمد اخدیم لمصابحة عواد لطیفة 1157797

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 78 10 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین اوالد احسین االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان بولعوان اسماء وحید 1157795

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 76 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

فاطمة الزھراء االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان الحیرش یوسف خیطاوي 1267712

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 74 1 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي علي بن 
حمدوش

سیدي علي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الولجة نعیمة العلوي 1237954

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 61 1 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي عابد سیدي امحمد بن داود االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد عیسى اوالدالحاج غانم العمراني حفصة 1265609

انتقال 16/09/2003 اإللتحاق بالزوج 60 4 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة محمد الودیع االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة غزالن بلعثمانیة 1305975

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 60 1 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي عابد قاسم الزھیري االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد عیسى العقاد طالبي سناء 1239599

انتقال 05/09/2003 عادي 45 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان الحیرش كنسي نبیلة 1307564

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 41 5 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الرتیمة عبد المجید بیروش 89167
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انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 41 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة النصیرات بشر ى المكتسب 1173825

انتقال 11/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 37 6 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز حسن صفي الدین االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة شعیبات أوالد سي حمدون النرجسي           مراد 1178559

انتقال 20/10/2009 اإللتحاق بالزوج 37 3 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي عابد سیدي امحمد بن داود االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل لفضیالت الرمیدي سومیة 1549544

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 36 11 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي العربي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة مكرس بئر الطلبة مریم المیر 1236605

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 34 3 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین المنفلوطي االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل لفضیالت حیاة مسعوف 1268278

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 30 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة ضایة عائشة االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة زاویة سایس القدامرة اسماء الظواھري 1367385

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 23 1 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل السعادة االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة المعاشات أحالم عابر 1153813

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 21 1 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة االبتدائي دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الحویرة السماللي حكیمة 1269514

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 134 10 دكالة - عبدة اسفي حرارة حد حرارة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي اییر تاوریرت حفیظة اشنیت 877630

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوج 123 1 دكالة - عبدة اسفي اصعادال الصعادلة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي اییر العكارطة السعدیة حمادي 57496

تبادل 16/09/1993 أقدمیة 121 1 دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة عبد الخالق الطریس االبتدائي دكالة - عبدة اسفي نكا الرحاحلة البلغي رشیدة 745459

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 117 2 دكالة - عبدة اسفي حرارة لعوینة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لبخاتي اوالد حمان الماكي بھیجة 1120760

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 111 2 دكالة - عبدة اسفي اصعادال م/م الموحدین  االبتدائي دكالة - عبدة اسفي سیدي عیسى بئر اوزو خلیل بن رضوان 59420

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 111 10 دكالة - عبدة اسفي اصعادال لخوادرة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لمصابح أوالد حمودي الشبیكي عائشة 1053021

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 111 7 دكالة - عبدة اسفي اصعادال الصعادلة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لحضر لكواش الربیعي حلیمة 63959

انتقال 04/10/1994 اإللتحاق بالزوج 110 5 دكالة - عبدة اسفي دار سي عیسى اوالد الحاج االبتدائي دكالة - عبدة اسفي مول البركي الدعابجة عائشة بلبصیلي 58434

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 109 3 دكالة - عبدة اسفي دار سي عیسى اوالد الحاج االبتدائي دكالة - عبدة اسفي اییر إبیویدة حنان رمزي 1120851

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 105 1 دكالة - عبدة اسفي شھدة لوكاكدة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لمراسلة الرزوكات لغزیلي لیلة 1120773

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 100 8 دكالة - عبدة اسفي حرارة حد حرارة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لمراسلة الصبابحة فتیحة أرسیم 1120784

تبادل 16/09/1982 عادي 88 1 دكالة - عبدة اسفي نكا الرحاحلة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة عبد الخالق الطریس عبد الحفیظ حجاري 163376

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 67 9 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان الحمامشة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لحضر السور حنان بنكارة 1234944

انتقال 15/09/2003 اإللتحاق بالزوج 65 10 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان الحمامشة االبتدائي دكالة - عبدة اسفي شھدة اوالد التومي التالوي ندا 1308494

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 45 2 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م ابن النفیس نسرین مدكوري 1307868

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 30 7 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة اسفي الغیات العویرات مرید بھیجة 1548838

انتقال 06/09/2006 عادي 21 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ایت الطالب مركزیة الماء البارد االبتدائي دكالة - عبدة اسفي لمعاشات الصنانات فاطمة الزھراء ھالل 1401714

تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 15 5 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة اسفي اییر احیوط الشعیر الزواكي سارة 1407630

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوج 145 7 دكالة - عبدة اسفي اصعادال الصعادلة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة لبراھمة رشیدة اجمالي 744297

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 139 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة تعاونیة الفرینات نور الدین فكري 378798

انتقال 16/09/1981 أقدمیة 137 11 دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان المدرسة الجماعاتیة بولعوان االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة المستقبل تریبكي فاطمة 971296

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 130 4 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة التضامن االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة موالي الصدیق الشریف زرھان 734963

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 130 1 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

أنوال االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة اوالد جرار محمد اسد 738881
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انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 127 3 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین اوالد احسین االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات مسمارة عادلة رادید 378048

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 127 11 دكالة - عبدة الجدیدة سي احساین بن عبد 
الرحمان

بئر الببوش االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات فونجي محمد 354184

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 123 11 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعكاكشة الرمامحة نورالدین شجر 59893

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 122 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك الشھوبة ادریس حب 743446

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 103 6 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل المخاطرة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات بیر االحرش اجبوب ادریس 239756

انتقال ثم تبادل 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 99 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات الیاسمین االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس العبابسة دحاوي رشید 1118789

انتقال 30/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 4 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان رباط الشیخ االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة تعاونیة الفرینات حنان مول البالد 1268520

انتقال 14/09/2000 اإللتحاق بالزوج 93 3 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

المجد االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بوحمام القراوشة بشرى مروازي 1180726

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 83 4 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات أیت علي أو لحسن الریبعة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة الجدد 2 الحمداني عصام 1265971

تبادل 16/09/1999 عادي 83 3 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة الرشاد االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة شرقاوة لال اسماء جالل 1154613

انتقال 17/09/2003 اإللتحاق بالزوج 83 5 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي علي بن 
حمدوش

سیدي علي االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة الخوالدة نادیة صحیحي 1308352

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 78 1 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم دار الحداد االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الغنادرة بن رحمون سمیرة زواق 1180915

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 77 11 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات بیر االحرش الھراري خدیجة 1266012

انتقال 16/09/1997 عادي 77 8 فاس - بولمان  بولمان سرغینة افقیرن االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بوحمام اوالد طویرة موالي عبدهللا   بلقرشي 1114144

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 75 1 دكالة - عبدة اسفي شھدة بني دغوغ االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعكاكشة لعشیبات عبد الرحمان خیدر 1267649

انتقال 06/09/2001 عادي 67 5 دكالة - عبدة سیدي بنور مطران أحد العونات االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور كردید االمل فاطمة الدھبي 1235854

انتقال 30/09/2002 عادي 67 2 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة اكرماون االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة الرحامنة عصام بالركیك 1264614

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 60 7 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة محمد الودیع االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بوحمام اوالد احمد اسمھان النبیھي 1153935

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 59 3 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر القصر الصغیر االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور كردید المرجة عثمان بردال 1234700

انتقال 16/09/2003 اإللتحاق بالزوج 54 10 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سي بوحیى اوالد سي عبد الواحد خدیجة بشار الخیر 1305882

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 51 6 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ لمراس غیثة    زبار 1180966

انتقال 06/09/2001 عادي 51 7 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس العمارنة الشعاب ابراھیم رابحي 1239068

انتقال 16/09/1980 عادي 51 1 دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة محمد بن شریفة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة اوالد احمد عبدالحق   صوام 129539

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 45 9 دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة اثنین ھشتوكة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بني ھالل اوالد ناصر الزریولي سمیر 1174738

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 43 7 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز اوالد عزوز االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة زاویة النواصر نوال حرضان 1267126

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 43 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور امطل الكوارة الذھبي حسن 1235696

انتقال 05/09/2003 مزدوج 38 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الغنادرة موالي المصطفى الفاتحي 1307516 محمد جونجیر

انتقال 05/09/2003 مزدوج 38 1 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي عبد هللا مركزیة سیدي عبد هللا االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الغنادرة موالي المصطفى الفاتحي سناء نوصف 1308065

انتقال 07/09/2004 عادي 38 8 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك لقرادلة عزیزة دو الحسین 1368438

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 37 8 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز اوالد عزوز االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك لعزابة رقیة الطریق 1368749
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انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 31 8 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد حمدان الخرارزة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة الدھاھجة نفید إلھام 1268640

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 30 1 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین المنفلوطي االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك الشھوبة ثوریة نحیال 1045343

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة السكامنة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات الكرودة النار  سھام 1580673

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 29 8 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م ابن النفیس االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور جابریة اوالد الحاج الطاھر فخار محمد 1266694

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 5 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات الكرودة حافظ سناء 1580795

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الحویرة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور الغنادرة لحدب إیمان وضاح 1581300

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 29 1 دكالة - عبدة سیدي بنور لمشرك الطویلعات االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بوحمام اوالد رحال 2 نادیة حایدة 1368416

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 29 2 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین المنفلوطي االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور تامدة كراندو فتیحة أمنیع 1401934

انتقال 15/09/2004 اإللتحاق بالزوج 29 4 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد احسین المنفلوطي االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور مطران منصور الفیض الھام إخیاضن 1368853

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 28 11 الشاویة - وردیغة  برشید اوالد صباح الزبیرات االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور بوحمام اوالد احمد حیات الصالحي 1121963

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة المستقبل االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعكاكشة األبار فیروز حبز 1583952

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 22 4 دكالة - عبدة الجدیدة زاویة سایس زاویة سایس االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران اوالد شبان فاضمة أومالك 1308178

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 4 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل السعادة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور كردید زكاكرة حفیظة ایت احمیدة 1582720

انتقال 02/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 3 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل العطاعطة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة اوالد بوجمعة ماعزي نضال 1683784

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 15 6 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد حمدان الخرارزة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة الجدد بشرى البضري 1683009

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 2 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد حمدان الخرارزة االبتدائي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة سیدي علي ا محمد خدیجة جابح 1683492

انتقال 16/09/1986 اإللتحاق بالزوج 129 5 دكالة - عبدة اسفي اصعادال الصعادلة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الفتح خدیجة ھمار 878308

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 123 9 دكالة - عبدة اسفي اصعادال الصعادلة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود المامون رشید بركة 89896

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 111 9 دكالة - عبدة اسفي دار سي عیسى اوالد موسى االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة اطیامیم الطیامیم المركزیة سمیرة البونعماني 1052769

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 107 8 دكالة - عبدة اسفي اصعادال لخوادرة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین راس العین المركزیة بوطیب زكیة 1047795

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 106 1 دكالة - عبدة اسفي اصعادال لخوادرة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة جذور الجدور المركزیة ازھور بشرى 1052625

انتقال 16/09/1996 عادي 93 7 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ المیھات المركزیة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة سبت الخوالقة المركزیة عبد الصادق اعربیة 1049447

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 92 5 دكالة - عبدة اسفي اوالد سلمان رباط الشیخ االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود اوالد محمد لحمادي محمد 1155961

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 85 7 دكالة - عبدة اسفي البدوزة اوالد سلیمان االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة أوالد محمد 1 ھشام دنون 1156049

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 64 9 دكالة - عبدة اسفي حرارة لعوینة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر بن كبور انوار النمیلي 1179440

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 45 5 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ النواصرة المركزیة نزھة العودي 1267967

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق بالزوجة 36 8 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة اوالد موسى بدرة سعید 211494

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 30 4 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر المیدات بوخالدي وفاء 1580158

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 10 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم العزیزات االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة الحرش المركزیة المنظم الھام 1580653

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 6 دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات الدخانة المركزیة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین أوالد عیاد مریم خربوشي 1584229

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور البالت المركزیة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر المیھات خدیجة الواتق 1583594

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 5 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد حمدان لوھاھسة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین لمیسات مریم المازیني 1583748

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 2 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید واد المخازن االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین البدادغة المركزیة زینب مساعف 1584507
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 8 دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد سبیطة الرشاد االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر عمر الشلح الشرافي فاطمة 1583397

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 دكالة - عبدة اسفي اتوابت الرواحلة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر عمر الشلح ھاجر فروخ 1583911

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 10 دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة القنطرة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر الفضاضلة المركزیة رقیة نجاع 1584547

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 5 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي علي بن 
حمدوش

الطالع موسى االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة لخوالقة أوالد محمد 1 فدوى  غاني 1583923

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 4 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد حمدان الخرارزة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ السماحات صفاء خرشیش 1584230

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 2 دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك اوالد بوعنان االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین لمیسات المجاھري  بھیجة 1583749

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین راس العین المركزیة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر عمر الشلح مكروم حنان 1584006

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 11 دكالة - عبدة اسفي لعمامرة م/م عبد المومن االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود أوالد مبارك مونیا انحیري 1584571

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 8 دكالة - عبدة اسفي الكرعاني اوالد زكري االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر اوالد المھدي لمكیتلة رانیة سماوي 1684343

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 11 دكالة - عبدة الجدیدة بولعوان المدرسة الجماعاتیة بولعوان االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود الضلعة المركزیة خنساء البكامي 1682012

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 2 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل الحویرة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ الخوادرة الوطیة فاطمة   الزھراء   بوفتیني 1682247

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 3 دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك سانیة بركیك االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود الحسینات المركزیة مدیحة الریفي 1683142

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 131 1 فاس - بولمان  فاس اكدال عمر الخیام االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل انزو مركزیة تساوت عبد الرزاق دكي 89002

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 130 4 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس ایت رحو االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اوقبلي مركزیة اربعاء اقبلي عائشة علیلو 1047094

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 121 1 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة املیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن اخشان اكضاي رشید 1115797

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 115 2 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة بوغرارت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة مركزیة سمدن زكریاء خضرة 1158933

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 107 7 مكناس تافیاللت  خنیفرة احد بوحسوسن االمام مالك االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیلوكیت انلایر ساعید احنیني 1237451

انتقال 06/09/2000 عادي 105 8 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة  ایت تمتنا االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تاونزة مركزیة تاونزة جواد ایت تمغارت 1174892

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 104 1 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الشریف االدریسي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت ایت النص قاسمي  ازھور 1178225

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 104 6 سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الشریف االدریسي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مركزیة ایت تمجوط  ایمان كریكاح 1176446

انتقال 06/09/2001 عادي 103 3 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة السور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب ایت اھدى شفیق اشن 1238882

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 102 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش ایت ایمور أیت إیمور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب تملیلت محاسن المجداوي 1120950

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 99 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر العلویین االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة ارفالة بدیعة مستعید 1156265

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 98 5 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان عین تیزغة م/م لبسابس المركزیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة المركزیة  سعید ابرباش 1233807

انتقال 04/09/2002 عادي 97 8 مكناس تافیاللت  خنیفرة واو مانة اوراش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل بني حسان اسقنبر علي موحید 1268494

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 9 مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت علي بوبكر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل انزو انبد فاطمة رشیدي 1269123

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 6 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة وادي الشیاف االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت ایت زیري الرصاع حادة 1266540

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 85 11 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس ابن رشد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس تنمزدیت حنان الزكي 1307131

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 1 مكناس تافیاللت  خنیفرة ام الربیع تانفنیت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مجوجكة ملیكة فائق 1307149

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 1 مكناس تافیاللت  میدلت الریش المنصور الدھبي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس مركزیة سرمت حنان شفیقي 1306378

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 82 10 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل افورار مدرسة الزیتونة المستقلة زرود جمیلة 355859
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انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 63 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة طلحة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات مدرسة امزیزل المستقلة جھان بوطیبي 1174393

انتقال 01/02/2008 مزدوج 61 1 طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر م م سیدي بوصبر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت ایت اوشي الوكیلي بھاء الدین 1405640

انتقال 05/09/2007 عادي 61 1 فاس - بولمان  بولمان تیساف تیساف االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس ایت ابراھیم مالكى  نوال 1404893

انتقال 01/02/2008 عادي 61 10 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فریحة اوالد سعیدان االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل تزكاغین بمعروف سومیة 1405651

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 57 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تیزي نسلي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس تنمزدیت نجوى سكراط 1368714

انتقال 01/02/2008 مزدوج 53 1 طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر م م محلیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت ایت اوشي حفیضة أفوناس 1405664

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 53 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الصفاصیف عبد الرحمن الداخل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي تغزى الدریھمي الھام 1404639

انتقال 01/02/2008 اإللتحاق بالزوج 52 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس ابو القاسم الزیاني االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد أغبار زاعي ھنیة 1405645

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 52 7 سوس-ماسة-درعة تیزنیت ادا وكوكمار م.م التقدم مركزیة تالتاء 
اداكوكمار

االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل تكفاین ھند بولغالت 1404577

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 51 5 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل تزكاغین حسوني فتیحة 1404793

انتقال 24/11/2008 اإللتحاق بالزوج 47 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر دار بوعزة محمد البارودي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تایزلت الزھرة  صالحي 1548482

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة الجدودة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزبة تاكست فاضل المصطفى 1550451

انتقال 01/01/2010 عادي 45 6 مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب تمایوست االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل مركزیة تیزي نوبادو مصطفى ایت اشعلیل 1549788

انتقال 01/01/2010 مزدوج 45 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي مركزیة روكلت 1551086 السعیدي عبد الوھاب 

انتقال 01/01/2010 عادي 45 2 دكالة - عبدة سیدي بنور لعامریة القنطرة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس تنمزدیت بنربیعة سعید 1549961

انتقال 01/01/2010 عادي 45 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح العقاد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة تغبوال محمد البشیري 1549887

انتقال 02/09/2009 عادي 45 6 مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب تمایوست االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة المركزیة  محمد وعمرو 1549363

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 دكالة - عبدة سیدي بنور خمیس القصیبة القصیبة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف امزیزوان الزھرة البوخلیفي 1550023

انتقال 01/01/2010 عادي 45 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح لفضول االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد أمزراي عبدالعزیز الریاني 1551059

انتقال 02/09/2009 عادي 45 1 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة السور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب ادمیم عبد العزیز موماد 1548858

انتقال 01/01/2010 عادي 45 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد سویت ایت اونیر وشاجع المصطفى 1550987

انتقال 01/01/2010 عادي 45 7 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل تشتوین المحجوب الحسناوي 1550270

انتقال 01/01/2010 عادي 45 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال التعاونیة الفنیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل إكرنغرم بلعید فاطمة الزھراء 1549928

انتقال 01/01/2010 عادي 45 11 الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي مركزیة اوالد سي مسعود االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل أمرغوت عبدالرحیم لحمر 1550773

انتقال 01/01/2010 مزدوج 45 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  أھل القاضي االبتدائیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد واورى نور الدین التلماني 1551172

انتقال 01/01/2010 عادي 45 3 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مجموعة مدارس ایت سعید 
اسكا

االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت سرمت الحساني نور الدین 1550275

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 4 مكناس تافیاللت  افران واد یفرن زاویة واد إفران االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت مزیغ تغروط اسماء ایت الطویل 1405089

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 44 11 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة سیدي عبد الكریم االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر بوصالح نعیمة النصري 1307059

انتقال 24/11/2008 اإللتحاق بالزوج 43 3 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة عین الخمیس االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تیغوال عبجلیني عائشة 1548255

انتقال 01/01/2010 عادي 39 10 الشرقیة  الدریوش ایت مایت م م ارمیلة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت سرمت میمونالخروبي 1549808
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انتقال 01/01/2010 عادي 39 2 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون إغنسلن االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل انزو ایت واحمان بومھدي سمیر 1550031

انتقال 01/01/2010 عادي 39 5 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة السور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب مركزیة ایت منصور جمال الرشیدي  1551034

انتقال 01/01/2010 عادي 39 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة سیدي لفضیل المركز االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش مصطفى بوشنافة 1549996

تبادل 01/01/2010 عادي 39 2 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة مركزیة   اماسین االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة بوھكو  حنكوس المصطفى 1550593

انتقال 01/01/2010 مزدوج 39 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  أھل القاضي االبتدائیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد برنات المركزیة نوال لودیي 1550812

انتقال 01/01/2010 عادي 39 11 دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ الفوارس االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة الماون كضوار  عثمان 1550536

انتقال 02/09/2010 عادي 38 1 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة ایت امحمد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة المركزیة  ایت بوجمعة  جمال 1579777

انتقال 06/09/2006 عادي 38 1 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة السور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب ایت وایور عبد المالك أھالل 1401467

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 37 8 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة بني خالد المركز االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل مركزیة ایت مكون إفاخ سعاد 1550645

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 37 1 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر تعبدیت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل واولى تالتین كوثر مونیر 1404919

انتقال 01/01/2010 عادي 35 8 مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو اكدال االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت أكوتي ابا سیدي مدیوني علوي 1549920

انتقال 01/01/2010 عادي 35 7 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة تسطفاشت المركز االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش الیعقوبي محمد 1550371

انتقال 01/01/2010 عادي 35 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي المخفي م/م  سیدي الـمـخفي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تفني تغمرت أبانا المصطفى 1550140

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 11 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة مركزیة الصخور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف مركزیة ازالك افكال خدیجة 1549747

انتقال ثم تبادل 05/10/2009 عادي 35 9 سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون تنوركان االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة تغبوال رشید مسرور 1549387

انتقال 01/01/2010 عادي 35 6 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة إمي نفري االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي إمي نسیك العالم محمد 1550172

انتقال 01/01/2010 عادي 35 10 فاس - بولمان  بولمان تالزمت واولزمت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال مركزیة  زاویة احنصال سفیان البودري    1550210

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 11 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي مركزیة ایت امزالط مینة سبیل 1551068

انتقال 05/09/2011 عادي 31 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة ایت امحمد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي أكرسیف أحمد أحمو 1681460

انتقال 05/09/2011 عادي 31 7 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة ایت علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس مركزیة تسكنت علي بنحمي 1680956

انتقال 05/09/2011 عادي 31 4 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن تسخت الحسین عیرو 1680819

انتقال 05/09/2011 عادي 31 5 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تیركنت فاطمة امغي 1584114

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة اسمسیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف امغناس المصطفى الشعراوي 1681042

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 8 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م ملیلة المركزیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس مركزیة سرمت حسناء لمواتي 1581074

انتقال ثم تبادل 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان الزیایدة فرعیة بئر ولد ابراھیم االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت احق نغیر فاطمة الھیسوفي 1580636

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 8 دكالة - عبدة الجدیدة متوح خمیس متوح االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل یسلي لطیفة بلھیبة 1580014

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 دكالة - عبدة الجدیدة لمھارزة الساحل السعادة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة المسا امخنت امال 1581193

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیلوكیت تامكا الشاھید رشیدة 1580229

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 26 9 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس ثالت نتمزین االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیفرت نایت حمزة تیفرت نایت حمزة المركزیة  1550747 كوكي ثوریة

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 26 8 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة املیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة بركال رجاء العسلي 1580606

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال المدرسة الجماعاتیة زاویة 
أحنصال

االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال مركزیة  زاویة احنصال محمد   اعریش 1681586

انتقال 04/09/2012 عادي 24 5 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة ایت امحمد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل مركزیة اسوال اسقیفن جواد مدین 1683788
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انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف مركزیة تغدوین االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل فاخور عزیز ھكوش 1683333

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل مركزیة اسوال اسقیفن بودحین رجاء 1682239

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة تامدة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تسامرت ایت امحمد لالحسناء بوزكري 1681034

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 22 1 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة السور االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة تكبرت أسماء العلمي 1580373

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل مركزیة تیزي نوبادو بوحز   محمد 1583182

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مجموعة مدارس تاكلفت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبروشت تكنا ریوت رشیید عظومي 1582663

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ایت ماجظن االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل فاخور رقیة بوبیولخیرن 1583191

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 7 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي یعقوب مركزیة ایت منصور خدیجة مركاك 1584433

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تامدة نومرصید مركزیة أمرصید  االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة تغزى ملیكة نصیر 1584564

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال اكرض سدیدن بن بوجمعة ملیكة 1680947

انتقال 05/09/2011 عادي 21 5 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي ترسال لبنى دباغ 1583364

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة ایت امحمد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد فرغیة تفانت لطیفة أعقید 1582608

انتقال 05/09/2011 مزدوج 21 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت مركزیة م/م تنانت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي مركزیة روكلت سمیرة شدوى 1681043

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ایت ماجظن االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل ایت لحسن وعلي وتاب عزیزة 1681443

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 تادلة - أزیالل  أزیالل تسقي مركزیة اسمسیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي افري امزیر الشرقاوي 1582841

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس إمسونة لیلى أبعلي 1680786

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال مركزیة  زاویة احنصال جمال فارس 1583882

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ورید االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل یسلي حنان المناني 1583567

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد مركزیة ایت امحمد االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تسامرت ایت امحمد الحسین لباللي 1584288

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة ایت علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس اسكنفو موراد الناھى 1683095

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل اكني لعروسي  اسماعیل 1683658

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مجموعة مدارس تاكلفت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت عباس اجلغیغن مودین الحسین 1683916

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ابالل مركزیة تیزي نوبادو القیسوني ابراھیم 1683046

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة ایت ماجظن االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس تیزیرت یوسف زایود 1684506

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت ایدیر االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل مركزیة ایت مكون محمد خفیقي 1683586

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة ایت علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس مركزیة تاركا لوبنى وحكیم 1684050

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف مركزیة إكیس مولھذا ربیع 1683933

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مجموعة مدارس تاكلفت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبروشت شیتو مریم لحداوي 1683690

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل تفتشت بشرى زكریاء 1684498

انتقال 04/09/2012 عادي 14 3 تادلة - أزیالل  بني مالل بوتفردة مركزیة بوتفردة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تیلوكیت ایت احساین باسو شاكر 1682414

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مجموعة مدارس تاكلفت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل زاویة احنصال واویزغت الحسین   ایت   ایطو 1681737

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة ایت علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس مركزیة تاركا حمزة فارس 1683239

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت مجموعة مدارس تاكلفت االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت إكلوان موجان رابحة 1683930
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل آیت بواولي إمي نكني أمنیة عرفاش 1681897

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل تفني مركزیة ایت علي االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل تاسلنت عزیز قصطال 1684184

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل املیل مركزیة املیل االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت تملیل مركزیة اسوال اسقیفن أسماء منصور 1683835

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تادلة - أزیالل  أزیالل ایت ماجدن مركزیة افطوش االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل سیدي بولخلف مركزیة إكیس بركام جواد 1682182

انتقال 16/09/1982 اإللتحاق بالزوج 130 1 مكناس تافیاللت  مكناس الدخیسة زوالط االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة م ابوالقاسم الشرقي  فتیحة    بعوشي 977671

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 2 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة فرعیة أوالد مصباح االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل بوتفردة واوركوت آسیة جنان 1368519

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 59 8 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم مركزیة اوالد احریز 1 االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة م السمارة  نرجیس زوھیر 1239877

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 43 10 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل بوتفردة تزوكاغ ایت وغاض سھام ثلجي 1368740

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح لفضول االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل بوتفردة تزوكاغ ایت الربع محمد  لحرش 1550776

انتقال 21/09/1983 اإللتحاق بالزوجة 164 10 تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد كناو م أوالد اكناو االبتدائي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح اوالد زمام بني عون الشفعي احمد 177005

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 125 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي حمادي المركز الفالحي أحمد سراج الدین 238557

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 103 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق اوالد سالمة االبتدائي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى مركزیة تارماست نجاة المكاوي 1174559

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 81 4 الدار البیضاء الكبرى  النواصر النواصر االبتدائي الحاج الطیبي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي حمادي مركزیة أوالد سعید وفاء فالحي 1237039

انتقال ثم تبادل 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 106 3 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق م/م. راس لوطا االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس عین عرمة واد فرة الوالي حفیظة 1046301

تبادل 01/10/1980 أقدمیة 96 4 وادي الذھب - لكویرة وادي الذھب الداخلة مدرسة محمد الخامس االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة األمل محمد نجیب الھجامي 150351

انتقال 16/09/1980 عادي 91 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ونجل تافراوت م/م  سیدي عبد الرحمان االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس المھایة أوالد سلیم حمودة عبد العزیز 691412

تبادل 16/09/1981 عادي 82 1 مكناس تافیاللت  الحاجب سبع عیون المختار السوسي االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة والدة بنت المستكفي درادب عبد الرحیم 150841

انتقال 16/09/2002 عادي 59 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بحارة اوالد عیاد الكنافدة االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس واد الجدیدة دار القاید سیدي الشیخ سعود سلوى 1269449

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي مكناس تافیاللت  مكناس شرقاوة اھل الریف أسماء مرواني 1581156

تبادل 16/09/1998 أقدمیة 117 10 فاس - بولمان  فاس سایس فرعیة البورصي االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت ابراھیم نادیة ایت عیاش 1119186

تبادل 06/09/2001 عادي 73 1 مكناس تافیاللت  الحاجب راس ایجیري راس جیري االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب ایت ویخلفن ایت وخلفن القسمي صفاء 1236416

تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 55 1 مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة والدة بنت المستكفي االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب سبع عیون المختار السوسي لطیفة بعیبش 1154398

تبادل 17/09/1977 عادي 54 1 مكناس تافیاللت  الحاجب ایت ویخلفن ایت وخلفن االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب راس ایجیري راس جیري ازروال حدو 613835

تبادل 11/10/1983 عادي 39 4 مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت الربع االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت علي بوبكر الدامي محمد 215410

انتقال 16/09/1987 اإللتحاق بالزوجة 143 7 مكناس تافیاللت  مكناس عین عرمة عین عرمة المركز االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة شرفاء مدغرة مسكي محمد أیت الطیب 315706

انتقال ثم تبادل 16/09/1988 اإللتحاق بالزوج 121 1 فاس - بولمان  فاس زواغة المعتمد بن عباد االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الجرف الترمیدي مخمار مریة 334150

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 119 3 مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین ایت عتو االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة امالكو اتالمین امبارك مرابیح 213778

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق بالزوج 116 8 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن رشد وھبي فاطمة 334003

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 98 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة زھانة االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اغبالو عمراوي نجوى 1234360

انتقال 04/09/2002 عادي 91 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اكدمان بن لفطمي حنان 1264457
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انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 87 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا امي مقورن م م حسان بن ثابت االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اكركیط خالید الكرموتي 1266140

انتقال 05/09/2003 مزدوج 85 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس لكار خشو عصام 1307568

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات مرشوش التجارب االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس تغنبوت اوصاف اسماء 1305794

انتقال 11/09/2000 اإللتحاق بالزوج 70 5 سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت یول جیدا االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب توروك نادیة حاتي 1179231

تبادل 01/01/2006 عادي 69 1 مكناس تافیاللت  میدلت سیدي عیاد تصالحت االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرتب مدرسة كم 2 مسھول حسن 1401257

انتقال 02/09/2010 مزدوج 38 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس لكار بلبكري سعاد 1580012

تبادل 09/12/2011 عادي 31 8 مكناس تافیاللت  خنیفرة كروشن ابیغالن االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة امالكو ادمومة عبد الغفور الدرقاوي 1585199

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 7 مكناس تافیاللت  میدلت سیدي عیاد ایت وعلو االبتدائي مكناس تافیاللت  افران ضایة عوا أیت حمو الحجاج لمرابط سلیمة 1683728

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 133 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام بوشبل وشطین احمد 377631

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 107 5 فاس - بولمان  بولمان تیساف تیساف االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة تیغسالین ازرو نایت لحسن دحماني موالي رشید 1049628

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 98 4 مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري الھري االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي یحیى اوساعد تیزي انورار دوحو خدیجة 1117861

انتقال ثم تبادل 16/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة سبت ایت رحو سھب الماكلة سھام سراج 1269518

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 70 10 مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري تاجموت االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة واو مانة اوراش ازرید لطیفة 1159005

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 61 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار العسلوجي تغاري االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة سبت ایت رحو سیدي لحسن وعائشة    محمد 1268817

انتقال 04/09/2002 عادي 59 5 مكناس تافیاللت  میدلت اغبالو اغبالو االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت سعدلي ازرزو طالبي امال 1269697

انتقال 15/12/2008 اإللتحاق بالزوج 46 9 مكناس تافیاللت  افران واد یفرن زاویة واد إفران االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلمام ازكزا ایت خویا حدو جمیلة   صلحاوي   1548481

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 43 10 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس اكلموس االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي المین حادة سالم فاطمة الحبشي 1265910

تبادل 09/09/2009 عادي 35 11 مكناس تافیاللت  الرشیدیة امالكو ادمومة االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة كروشن ابیغالن الخلفوي احماد 1545691

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 مكناس تافیاللت  میدلت كرامة توزاكین االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي حسین الشریشیرة لھموس  سھام 1583512

تبادل 16/09/1994 أقدمیة 115 1 مكناس تافیاللت  میدلت زایدة زایدة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت ایت عیاش ایت اومغار العقاوي كنزة 60887

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 113 8 مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین ایت عتو االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اموكر اكلي عبد الرحیم ابوشیل 1122973

انتقال 11/10/1982 اإللتحاق بالزوج 110 3 تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد كناو م أوالد اكناو االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت میدلت فاطمة الفھریة تریة عبو 860993

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 104 5 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل املشیل بنار لطیفة 1173005

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 97 4 مكناس تافیاللت  الحاجب ایت نعمان بنقدوش االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة موكر أوقسو زھور 1238939

انتقال 06/09/2001 عادي 95 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار العسلوجي اوالد ابراز االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب سھب الروى االبراھیمي جمال 1236350

انتقال 18/09/2003 اإللتحاق بالزوج 85 6 مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام بوشبل االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت تونفیت ایت لھري العابدي عزیزة 1306576

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 2 طنجة - تطوان العرائش زوادة م/م حمان الفطواكي المركز االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو ایت علي اویكو قابوش سمیرة 1308215

انتقال 18/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 8 مكناس تافیاللت  خنیفرة البرج الصابرا االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اكدیم تاكودیت فیاني ھدى 1307187

تبادل 16/09/1999 عادي 81 1 مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرتب مدرسة كم 2 االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت سیدي عیاد تصالحت بدة العقاوي 1158890

انتقال 23/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 6 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس الزیار االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اغبالو ایت اوالشریف عباز مریم 1368049

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 66 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر النواصر الزاویة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت الریش الخنساء كرو نعیمة 1122266
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انتقال 06/09/2000 عادي 63 8 مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة زاویة سیدي حمزة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت ایتزر ایت اوفال أیت زھرة صابر 1173106

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق بالزوج 54 4 مكناس تافیاللت  خنیفرة ام الربیع تانفنیت االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت انمزي انمزي القرشي امینة 1266195

انتقال 04/09/2002 عادي 53 2 مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب تمایوست االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت انمزي المدرسة الجماعاتیة أنفكو خیطوش عادل 1267714

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 10 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة لعرارشة المركزیة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو السونتات الحمداوي فاطمة 1549117

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 10 مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب اوخیت االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو المغو دكیكي كریمة 1549601

انتقال 04/09/2002 عادي 31 3 مكناس تافیاللت  میدلت ایت بن یعقوب تمایوست االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو اكدال عبد الحكیم جابري 1267399

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 4 تازة - تاونات - الحسیمة تازة كاف الغار كھف الغار المركز االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة تنغریفت حسنة الحجوي 1580476

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 29 8 مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري تاتشا االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اكدیم ایت بوعربي حصلتي مریم 1400297

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  أوالد صالح االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت ایت یحیى میشلفن عال نبیلة 1579695

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین البدادغة المركزیة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو السونتات جالم فاطمة 1580932

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 26 3 فاس - بولمان  بولمان كیكو تیغبولة االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اموكر تحیانت بوشرة زوكوغ 1545666

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 22 6 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا ایت عطى االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت اموكر تحیانت اغروض مریم 1579759

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 1 مكناس تافیاللت  میدلت الریش مدرسة الحي الجدید االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو ایت اعمرو لیلى قربوش 1683559

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مكناس تافیاللت  میدلت املشیل املشیل االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل اولغازي یوسف ایت القاید 1681760

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 مكناس تافیاللت  میدلت املشیل املشیل االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل اولغازي عبد اللطیف محداني 1683924

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو بوزمو االبتدائي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل اولغازي رضوان میموني 1683891

انتقال 26/09/1978 أقدمیة 152 1 فاس - بولمان  بولمان العرجان العرجان االبتدائي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج عقبة بن نافع لكبیر أتمنوكتي 691330

انتقال 17/09/1984 اإللتحاق بالزوجة 122 5 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب م م  الحشالفة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان بولمان بولمان  المركزیة حسن ناجحي 241129

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 119 3 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب م م  الحشالفة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة لقصابي المركز لال الحسنیة حسیب 64016

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 113 8 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس ایت قسو االبتدائي فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة المعدر احمد العزاوي 1154386

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 113 6 فاس - بولمان  بولمان تیساف تیساف االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة زرزایة عبد الرحمان السھلي 1178819

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 103 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي فاس - بولمان  بولمان انجیل ایت كرموس حسن  معروفي 1179445

تبادل 16/09/1989 أقدمیة 100 1 الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م أنوال االبتدائي فاس - بولمان  بولمان میسور االمل فاطمة الشبابي 351197

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 7 فاس - بولمان  بولمان الرمیلة اوالد عبو االبتدائي فاس - بولمان  بولمان ویزغت تادمیة فتیحة بن عبد الھادي 1264386

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 68 7 فاس - بولمان  صفرو العنوصر م/م  القاضي عیاض االبتدائي فاس - بولمان  بولمان انجیل انجیل ایت لحسن زھرة خشي 1178253

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 64 10 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف ھوارة اوالد رحو غفولة المركز االبتدائي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج حلیمة السعدیة غزالن  ملكي 1268211

انتقال 05/09/2007 عادي 61 11 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة غابة الصفصاف نادیة أمین 1404468

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 52 7 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة م.م غزالة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 1 شاكیر صفاء 1405220

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 8 فاس - بولمان  بولمان الرمیلة اوطاط الزیتون االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت30 نادیة شمخة 1406633

انتقال 02/09/2010 عادي 38 9 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة الواعر منى كریمشي 1580775

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 دكالة - عبدة الیوسفیة اجنان بویھ الطحارة المركزیة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 14 سلمى كیالم 1581001

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 2 طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م أعرقوب االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 1 موج سناء 1549484

59

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة  لسنة 2014
السلك المطلوب : النیابة :األكادیمیة : اإلبتدائيالجمیعالجمیع

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع النقط ترتیب 
االختیار

األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 7 مكناس تافیاللت  میدلت زایدة بولعجول االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة اعوینت عبو سلوى نوفید 1581285

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 دكالة - عبدة اسفي لبخاتي لعثامنة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 1 مریم حجار 1580803

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 الشرقیة  جرادة بني مطھر م/م سیدي داود المركزیة االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة تاندیت 11 سناء برجاوي 1580095

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 8 فاس - بولمان  بولمان العرجان العرجان االبتدائي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة الشوارب سناء حیمر 1683399

تبادل 16/09/1987 أقدمیة 106 3 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة المھدي بن تومرت نعیمة دفوف 870271

تبادل 16/09/1982 أقدمیة 100 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات تیفلت حلیمة السعدیة االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة الفرابي نعیمة شكیر 852428

تبادل 17/09/1984 عادي 90 4 فاس - بولمان  فاس سایس المرابطین األولى االبتدائي فاس - بولمان  فاس المرینیین احمد الحنصالي بوعین محمدین 237839

تبادل 16/09/1995 أقدمیة 86 4 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 1 االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة الحاج الھادي التجموعتي نجاة مشیخة 63778

تبادل 16/09/1993 أقدمیة 80 1 فاس - بولمان  فاس اكدال ابن طفیل االبتدائي فاس - بولمان  فاس سایس المرابطین األولى لیلى اعبدو 745391

تبادل 17/09/1984 عادي 79 1 مكناس تافیاللت  الحاجب بطیط ایت ابراھیم االبتدائي فاس - بولمان  فاس سایس فرعیة البورصي محمد الفیاللي المجرب 237513

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 78 1 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر سطح المغاسل المركز االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة ابن بطوطة عبد العزیز المكاوي 237437

تبادل 17/09/1990 عادي 76 9 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة المعتمد بن عباد خدیجة سطالي 391506

تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 34 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات قریة با محمد مدرسةالغابة االبتدائي فاس - بولمان  فاس فاس المدینة معركة الدشیرة نبیلة المدرب 1266341

تبادل 17/09/1984 اإللتحاق بالزوج 30 1 سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر م. عالل بن عبد هللا االبتدائي فاس - بولمان  فاس زواغة الخوارزمي افالح  خدیجة 241035

انتقال 16/09/1980 اإللتحاق بالزوجة 150 5 فاس - بولمان  فاس سایس موحى أوحمو الزیاني االبتدائي فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر المسیرة الخضراء محمد ابریبر 694912

انتقال 21/09/1983 اإللتحاق بالزوجة 140 2 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 1 االبتدائي فاس - بولمان  صفرو راس تابودة مركز راس تبودة عبد هللا    زفزوفي 176967

تبادل 16/09/1984 أقدمیة 118 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة القنیطرة موالي الحسن األول االبتدائي فاس - بولمان  صفرو صفرو الحسن الداخل عائشة    میمون 237621

انتقال 16/09/1982 اإللتحاق بالزوج 117 9 فاس - بولمان  فاس اكدال عمر الخیام االبتدائي فاس - بولمان  صفرو صفرو المغرب العربي فتیحة اجبلي 852586

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 105 3 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي فاس - بولمان  صفرو راس تابودة مركز عین السبیت ألفة بنجلون 1174257

تبادل 17/09/1984 عادي 94 5 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق علیین عین لین االبتدائي فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي محمد قرشي 238777

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 153 2 فاس - بولمان  فاس سایس موحى أوحمو الزیاني االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب اوالد میمون سوق السبت عبد القادر جباري 720870

انتقال 11/10/1982 اإللتحاق بالزوجة 152 5 فاس - بولمان  فاس عین البیضاء عین البیضاء االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة اوالد السنوسي جبار وزاني 203691

انتقال ثم تبادل 16/09/1981 اإللتحاق بالزوجة 147 3 فاس - بولمان  فاس زواغة الحاج الھادي التجموعتي االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الزیاینة المركز عبد اللطیف الربیع 139387

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوجة 136 8 مكناس تافیاللت  مكناس الدخیسة زوالط االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة اوالد عالل الزیتونة علي رفیق 391461

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 127 1 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین عین الفریش سعید عاللي 749200

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 123 3 مكناس تافیاللت  الحاجب سبع عیون المختار السوسي االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة اوالد عالل الزیتونة عبد العالي عكیدا 749592

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 119 1 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب عین قنصرة مسدورة المركز سعاد عبید هللا 92250

تبادل 17/09/1990 عادي 109 2 فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف اللبابدة االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف عین بیضة المركز بوشتى الصاوني 383664

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 105 9 فاس - بولمان  فاس زواغة إمام مسلم االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة القبابسة الحسن براشل 766304

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 105 6 فاس - بولمان  فاس زواغة إمام مسلم االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب سبت االودایة بنطلحة المركز فدوى الوزاني االبراھمي 1177711

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 105 3 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الھواورة عبد البار عبد الكریمي 746145
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انتقال ثم تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 103 5 الدار البیضاء الكبرى  سیدي البرنوصي سیدي مومن حلیمة السعدیة االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب سبت االودایة القلیعة عینوس زكریاء جازولي 1180813

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 100 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عین الریبعة االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود قنطرة سبو المركز سھام الحومة 1236282

انتقال ثم تبادل 24/09/2002 اإللتحاق بالزوج 93 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر النور االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب میكس لالفاطمة سناء یكن 1269859

تبادل 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 84 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب اوالد میمون بني یخلف المركز فاطمة الزھراء معروفي 1307781

تبادل 21/09/1983 اإللتحاق بالزوج 76 2 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف المحطة المركز جمیلة الجیاد 860564

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 149 7 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز مركزیة الخیایطة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة شقران نفساست أسود سعید 58705

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 137 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات واد الجمعة م/م  سد إدریس االول االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة كتامة اتوت محمد بنمحجوب 1048253

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 128 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اوالد داود المدرسة الجماعاتیة اوالد 
داود

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل بني حسان ع.الرفیع السعیدي 1047772

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 124 3 مكناس تافیاللت  افران ضایة عوا أیت حمو الحجاج االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت اسمارطاس حیاة غراري 1114158

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 119 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات واد الجمعة م/م  سد إدریس االول االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني احمد اموكزان امكزن كالي رشید 1154388

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 118 4 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل تاریا ربیعة زرى 1119320

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوجة 107 2 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل بني حسان وشن نورالدین 1154185

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 106 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري عثمان بن عفان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة زرقت احماید بوزیدي ادریسي خدیجة 1173511

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 11 فاس - بولمان  فاس زواغة الوئام االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل مخزن محمد حناش 1179860

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 104 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اوالد داود المدرسة الجماعاتیة اوالد 
داود

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني عمارت اسمار كوكبي منعم 1178192

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 101 5 طنجة - تطوان العرائش عیاشة م/م المغرب العربي 
المركزیة

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة كتامة اكریحة بومنینة عكاشة 1157613

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 99 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات الفتح االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة النكور تمالحت قرباوي لیلى 1153544

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 97 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد العسري االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة كتامة تینزة 1 لمیس رشدي 1239214

انتقال 05/09/2003 عادي 93 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني عمارت الما اباون الموجھ عادل 1306977

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 93 6 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الزیاتن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني عمارت بني عمارت صباح صاحبي 1122655

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 7 الشرقیة  بركان تافوغالت ابن جریر الطبري االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني اكمیل امشحودن المخلوفي  نوال 1266245

انتقال 04/09/2002 عادي 91 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال التعاونیة الفنیة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني حدیفة مشكور قاسمي   بوشرة 1267613

تبادل 16/09/1998 أقدمیة 86 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة الحسیمة الشاطيء الجمیل االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة الحسیمة عبد هللا بن یاسین وفاء عكریشي 1122700

انتقال 07/09/2004 عادي 85 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني سنوس م/م  الشقوبیین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت ابزازن الوسیني سعیدة 1367632

انتقال 04/09/2002 عادي 83 11 طنجة - تطوان تطوان الواد مجموعة مدارس خزان لو االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة اساكن اساكن الكزاري  عبد السالم 1265908

تبادل 16/09/1997 عادي 78 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة الحسیمة عبد هللا بن یاسین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة الحسیمة الشاطيء الجمیل أسماء كریم 1114195

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود الحجرة الشریفة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل اكاون بن ابراھیم اسماء 1368212

انتقال 11/02/2008 مزدوج 61 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج لال غنو االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة سیدي بوتمیم اسویل الكركوري جمیلة 1405713
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انتقال 11/02/2008 مزدوج 61 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة سیدي بوتمیم اسویل النكاش  عبد المجید 1405677

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 59 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین إحریكاتن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة لوطا اكلثومن نبیلة فحفوحي 1307147

انتقال 07/09/2005 عادي 55 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت تبرانت سالسي عادل 1400983

انتقال 16/09/1999 عادي 54 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل تاریا احمد طواھري 1154235

انتقال 07/09/2004 عادي 53 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  عین مناخر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت لعزیب عبد العالي یعیش محمد 1368781

انتقال 05/09/2007 عادي 51 2 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني احمد اموكزان تمیانصت عبد الحق الغابي 1404724

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوجة 51 1 طنجة - تطوان وزان اسجن االبتدائي    م/م وادي المخازن2 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت الخندق یونس السالمي 1405566

انتقال 05/09/2007 عادي 51 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل المنصف اوك مبیكا خولة 1404934

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق بالزوج 48 8 مكناس تافیاللت  افران ضایة عوا أیت حمو الحجاج االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت لعزیب عبد العالي فاطمة الزھراء تحلة 1401717

انتقال 02/09/2009 عادي 45 11 دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس القاید موسى االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة شقران محالت كمال لفحیلیة 1549101

انتقال 02/09/2009 عادي 45 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین لكدح م/م  دیــدبــة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني احمد اموكزان مازوز فتیحة أمنزو 1550487

انتقال 02/09/2010 عادي 38 10 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم تنزارت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة موالي احمد الشریف اكداي 1580848 فاطمة  أحبیش

انتقال 05/09/2007 عادي 37 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  الرصمة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تاغزوت تغزوت البصري ھشام 1405289

انتقال 04/01/2010 اإللتحاق بالزوج 37 7 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم امسا االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة زاویة سیدي عبد القادر اعشبانن الزھروي بشرى 1582404

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین إحریكاتن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل مازیاز دلیلة الیماني 1550111

انتقال 02/09/2009 عادي 35 5 الشرقیة  الدریوش تزاغین م.م تازغین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني جمیل مكصولین تدمامین میر حفیظ 1549580

انتقال 02/09/2010 عادي 35 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد المھـدي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة اساكن اساكن وفاء حاجي 1581304

انتقال ثم تبادل 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 5 الشرقیة  تاوریرت مشرع حمادي أبو بكر الصدیق االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بونصار اجرمیین صلیحة عابدي 1582416

انتقال 02/09/2009 عادي 35 1 الشرقیة  الدریوش اتسافت م الشھداء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بونصار بني بونصار سلیمان اوالد العربي 1549586

انتقال 24/01/2008 عادي 31 2 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني اكمیل بني جمیل االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني عمارت اغیل احمد نورالدین بوطاھري 1405902

انتقال 05/09/2011 عادي 31 9 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  غانس االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة اساكن ازیال سجاع ادریس 1681513

انتقال 05/09/2011 عادي 31 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  غانس االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت تامساوت رشید القایمي 1681148

انتقال 09/12/2011 عادي 31 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد المھـدي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت اجرسیف علوي إسماعیلي محمد 1585119

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 30 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري سیدي یوسف االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوفراح بني بوكمات فطمة الصادق 1550423

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة زاویة سیدي عبد القادر تكرتین سلیمة عائدي 1579776

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة سیدي بوزینب ابویبغن وھیبة أموسى 1581293

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت اسول والف خالد 1581319

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة زاویة سیدي عبد القادر ینبت اوعاس نسرین 1581324

انتقال 02/09/2010 عادي 28 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین معطوف م/م  لكدة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل بني احمد زاكي    نعیمة 1581641

انتقال 02/09/2010 عادي 28 8 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني اكمیل بني جمیل االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني جمیل مكصولین ابطویا السكاكي نعیمة 1582322

انتقال 02/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد العسري االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة اساكن اساكن بن حلیمة نجالء 1680949

انتقال 09/12/2011 عادي 21 11 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان م/م  كیسان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة شقران محالت عبدالرزاق العمراني 1585216
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انتقال 02/09/2011 عادي 21 9 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة م/م  اثنین تبودة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني جمیل مكصولین تیزخت اسماعیلي خدیجة 1681511

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین معطوف م/م  عدالة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت تامساوت عبد القادر محي 1584399

انتقال 02/09/2011 عادي 21 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الصیابـرة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تامساوت تامساوت سعید الخطابي 1681196

انتقال 02/09/2011 عادي 21 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان م/م  المیزاب االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني احمد اموكزان تفورنوت سفیر محمد 1681495

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  أوالد صالح االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة تاغزوت تغزوت العالوي سعید 1682606

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین تیغزة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل المنصف مَحمد  بوزیدي 1682368

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین تیغزة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت لعزیب تاریا اقضاض محمد 1681785

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت ابزازن زنیدي عزیز 1684537

انتقال 04/09/2012 عادي 14 9 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت لعزیب تاریا بحیرة یاسین 1681994

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین معطوف م/م  لكدة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت تفاح الحجوجي یاسین 1682829

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني جمیل مكصولین بني اشبون االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني ابشیر القورع الفضالي عبد العلي 1682714

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني جمیل مكصولین بني اشبون االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني ابشیر وادي محكم بوھالل سفیان 1682267

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة اساكن اساكن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت بني عیاش العلیا حسن اھالل 1681683

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت لعزیب تاریا الصفصافي محمد أمین 1684266

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة عبد الغایة السواحل شقارة رضوان شمالل 1682451

انتقال 17/09/1984 اإللتحاق بالزوجة 193 1 فاس - بولمان  فاس اكدال السالم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز م/م  كالز محمد العالمي 237514

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 151 5 مكناس تافیاللت  مكناس الدخیسة زوالط االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوھودة بودة نعیمة بوحسین 765441

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 144 4 مكناس تافیاللت  مكناس الدخیسة زوالط االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني سنوس النواصر المصطفى   الموفید 746941

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 143 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات المكانسة م/م  عبد المالك السعدي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة م/م  النـقــلة عبدالمنعم التویمر 707042

انتقال ثم تبادل 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 143 8 فاس - بولمان  فاس زواغة المھدي بن تومرت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات المكانسة العكاكدة عبدالسالم عسالة 707055

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 142 1 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان تفرنوت عبد العزیز العالمي 59879

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 139 2 فاس - بولمان  فاس عین البیضاء عین البیضاء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمزكانة م/م  الفریشة عبد هللا العثماني 60124

انتقال ثم تبادل 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 131 5 فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف عین بیضة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز الزاویة عبد المالك العمراني 746967

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 129 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال التعاونیة الفنیة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان تفرنوت سعید محمودي 739090

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 129 11 مكناس تافیاللت  مكناس شرقاوة بني معدان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اوالد داود م/م  اوالد داود رشید بوزیكار 61319

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 129 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة القرطبي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  عین قشیر خدیجة سوسان 774958

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوجة 128 11 مكناس تافیاللت  مكناس شرقاوة بني معدان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الولجة م/م  الولجة عبد الكریم بوخطیرة 737764

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 123 2 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین أبي بكر الصدیق االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمزكانة الزیـتونة مصطفى اوبرجي 63304

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 123 6 مكناس تافیاللت  مكناس عین كرمة - واد 
الرمان

أیت إسحاق االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط م/م  فاطمة الفھریة الحفیظ ازعیمي 91305

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 123 11 مكناس تافیاللت  مكناس شرقاوة عزیب الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي العابد سیدي العابد أحمد العمراني 91246

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 123 1 فاس - بولمان  فاس اكدال عمر الخیام االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد اوالد الحاج قاسم عبد العزیز فرنین 92382
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انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 123 9 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب أوالد بوعبید المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات البسابسا القبیب حماد العیدوني 58452

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 121 9 طنجة - تطوان تطوان بني یدر ثالثاء بني یدر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین عائشة رشاشین كمار عبدالسالم العسري 56350

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 119 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة اوالد حنون الواد االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني زروال م/م  أوالد صالح سعید ھنور 1119771

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 116 1 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات المكانسة م/م  كالبـــة محمد مالي 89093

انتقال ثم تبادل 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 112 6 فاس - بولمان  فاس المرینیین احمد الحنصالي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اوطا بوعبان بني راشد جواد بوعقارب 1114304

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 111 7 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت بوزخنین محمد الزراك 1114219

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 111 11 مكناس تافیاللت  مكناس ولیلي فرطاسة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الرتبة تامسنیت فؤاد اسكان 1119712

انتقال ثم تبادل 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 111 2 فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف المحطة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الولجة بني زكیان سعید ورداني 1049638

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 109 6 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود ازناتة المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي بوشتى القــلـــعــــــة ھشام بنعلي 1048754

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 109 10 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم تمرابط االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین عائشة الفـتح رضا حمو سمیر 1049084

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 107 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ولید أمسكیر السویسي عبد الرحیم 354379

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 106 5 فاس - بولمان  فاس اوالد الطیب أوالد بوعبید المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین لكدح م/م  الكرانـــة محمد الصدیق أحمموشي 1119443

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 105 1 فاس - بولمان  فاس اكدال أبناء الجیش االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین لكدح م/م  الكرانـــة عبد العزیز حفیضي 1119294

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 104 1 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوھودة فرعیة السانیة مصطفى أمقران 1119519

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 103 2 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الرویضات االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین عائشة اوالد بن غینة عادل حمیش 1122250

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 99 6 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة سیدي بوزینب تزروت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوعروس م/م  عین مرشوش فوزیة جیرة 1178325

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 99 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات طھر السوق م/م  كعب بن زھیر العسري عزیز 1173655

انتقال 03/09/2001 اإللتحاق بالزوج 97 9 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود الحجرة الشریفة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز البوھادي حنان مجاھد 1238565

انتقال 07/10/1992 اإللتحاق بالزوج 94 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عبدالمجید بنجلون االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین عائشة م/م  التقدم االبتدائیة نعیمة فتحي 707551

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 91 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشكران االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز البوھادي فاطمة الزھراء مجدي 1268182

انتقال 04/09/2002 عادي 91 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام م,م تعاونیة النصر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  عین قشیر محمد فارو 1266737

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 86 3 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تاونات مدرسةالشریف االدریسي حلیمة وطالب 391438

انتقال 04/09/2002 عادي 85 5 فاس - بولمان  بولمان سكورة - مداز بوعاصم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمضیت م/م عمر بن الخطاب محمد كنوش 1267586

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 85 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب میكس اوالد عبو المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي المعدن عز الدین ارصیف 1119929

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 84 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان اوالد بن حمادي اوالد  بوثابت المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة المشاع سمیرة سعید 1239307

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 80 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني سنوس م/م  الشقوبیین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي الزیازنة حنان الھداجي 1266933

انتقال ثم تبادل 05/09/2003 عادي 77 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي امحمد الشلح اوالد التازي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني زروال م/م  أوالد صالح الدھبي بروز 1306316

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 75 4 فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین لكرم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد المھـدي بدر الدین النكادي 1266486

تبادل 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 74 1 فاس - بولمان  فاس فاس المدینة معركة الدشیرة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات قریة با محمد مدرسةالغابة إیمان مبروكي 1178389

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 74 9 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي العابد الكرادسة أمال عبود 1263273
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انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 69 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین لكرم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ولید الریاینة لمیاء البحار 1399797

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 68 5 الدار البیضاء الكبرى  المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

سیدي موسى المجدوب االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تاونات مدرسةالمغرب العربي ادریسیة وردي 1268855

انتقال 07/09/2005 عادي 67 4 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م .م أحمد بوكماخ االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني زروال المعلومة وفاء كرتاني 1400158

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 61 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الفشاتلة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  باب الزریبة أمل سعیدي 1368002

انتقال 07/09/2004 عادي 61 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز م/م  وكٌاسات بنموسى عادل 1368242

انتقال 05/09/2003 عادي 59 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م الغوازي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوشابل الخروبة طارق المیخ 1307906

انتقال 04/09/2002 عادي 59 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م .م أحمد بوكماخ االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوھودة فرعیة السانیة أنس مصباحي 1268273

انتقال 04/09/2002 عادي 59 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي الحاج امحمد باب زیتونة عبد اللطیف بن المداح 1264521

انتقال 07/09/2004 عادي 57 3 طنجة - تطوان العرائش تطفت م/م 11 ینایر ملیانة 
المركزیة

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات طھر السوق م/م  كعب بن زھیر مراد شحموط 1368285

انتقال 07/09/2005 عادي 55 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد البراطلة - المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمزكانة التاقة حسن شھاب 1399664

انتقال 12/01/2009 عادي 53 2 مكناس تافیاللت  میدلت كرامة تاكریرت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت بوزخنین محمد  مزیاني 1548246

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوج 53 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سلفات المتنبي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مزراوة م/م  ساحل بوطاھر كوثار    تغزوت 1269742

انتقال 04/09/2002 عادي 51 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م .م أحمد بوكماخ االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الرتبة تاسلة حنان   الحجوي 1265956

انتقال 16/09/1981 عادي 51 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي بوشتى م/م  موالي بوشتى االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة الحجارین موالي  المصطفى واحدي 148862

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 51 7 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود ازناتة المركز  االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي العابد الكرادسة نادیة الیزیوي 1367648

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 51 11 فاس - بولمان  موالي یعقوب میكس اوالد عبو المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمزكانة المنصف السني غزالن 1404748

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 50 1 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز دار الشیخ االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي العابد الحورش كوثر زاھر 1308583

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 50 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري عثمان بن عفان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تاونات مدرسة حي االمل رحیمة    بكار 1234637

انتقال 01/01/2010 عادي 45 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح الزراھنة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة م/م  اثنین تبودة بنخویا الشرقاوي 1549958

انتقال 07/09/2004 عادي 45 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  أھل القاضي االبتدائیة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اجبابرة الریفیین مجط احمد 1367724

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 11 مكناس تافیاللت  افران واد یفرن زاویة واد إفران االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة المشاع عمي مریم 1406320

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 11 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة بني دیر الحسنیة منینة 1407333

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 40 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز م/م  كالز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة أفــوزار سعاد الكرومي 1405369

انتقال 06/02/2008 عادي 40 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین لكدح م/م  دیــدبــة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي بوشتى فاس البالي الھام غریسي 1405863

انتقال 02/09/2010 عادي 38 10 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم تنزارت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ولید المحامدة نجاة الجمغیلي 1580933

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني سنوس م/م  الشقوبیین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط م/م المختار السوسي شرفى حمیمش 1582403

انتقال 06/02/2008 عادي 36 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  عین مناخر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمزكانة بني عاصم لیلى الھراض 1405856

انتقال 01/01/2010 عادي 35 9 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد المھـدي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت تسیاست سحیرة خالد 1551129

انتقال ثم تبادل 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 34 4 طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الحجر األصفر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني زروال حجر بویض لمساق فدوى 1404878

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات اورتزاغ م/م  غانس االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت بني دركول احمد سرموح 1584824

انتقال ثم تبادل 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 29 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري عین الشقف النعاعسة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط اوالد وعالن بوشرى  فرود 1549241
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 7 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة زمران اوالد اخلیفة المركزیة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط موالي یحیى ایمان القاھري 1580352

انتقال 16/09/1998 عادي 28 4 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت الدناتلة حمید حمدون 1120487

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط اوالد وعالن كوني مریم 1581179

انتقال ثم تبادل 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 9 مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام امغاس االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ولید المحامدة خدیجة أونیني 1581380

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 24 8 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة احد امسیلة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي بوشتى مدرسة البویض دنیا عثماني                    1549042

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 23 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین عائشة م/م  اوالد بوشتى االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بني ولید م/م  سیدي سوسان -المركزیة فوزیة سعیدي 1584792

انتقال 01/01/2012 اإللتحاق بالزوج 23 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي الحاج امحمد غرس علي خدیجة بریدة 1681038

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الصیابـرة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة المطمورة حسن كسرى 1584257

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان م/م  كیسان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت تسیاست لواري   بشرى 1584380

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تبودة المطمورة حافظ لكحیل 1583553

انتقال 04/09/2012 عادي 14 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة تیسوفة الحاج كوثر 1682780

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 8 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ارغیوة م/م  طارق بن زیاد االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة تیسوفة الكحال ھدبة 1683532

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي الحاج امحمد باب زیتونة أسماء بن فارس 1682090

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مزراوة االبتدائي القاضي عیاض   تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كالز تلغزة المرابطي  صفاء 1683076

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تمضیت م/م  سیدي علي بن داود االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط فرعیة العیون لیلى العلمي 1682603

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 12 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  الدكان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تاونات فناسة باب الحیط فرعیة دمنت بوزید رجاء صبار 1684315

انتقال 21/09/1983 اإللتحاق بالزوج 205 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة ھرھورة محمد الزرقطوني االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة أجدیر الشھداء المركز الحطاب ملیكة 860840

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق بالزوج 173 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بوشفاعة أھل بودریس المركز تلماد زھور 316114

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوجة 159 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة عین عریس االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بوشفاعة أھل بودریس المركز كریمط محمد 774988

انتقال ثم تبادل 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 151 1 فاس - بولمان  فاس اكدال السالم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة غیاثة الغربیة بني مكارة المركز فاطمة عبید 775973

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 119 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عالل المصدر عالل المصدر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة الطایفة سیدي علي لفحل عبد هللا  بسلة 1048023

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 117 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن المكرن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة اكزنایة الجنوبیة تغنبویین مروني سھام 1119477

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 116 9 فاس - بولمان  فاس زواغة زواغة 2 االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة اوالد ازبایر القبة كریم المجاھد 1049286

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 111 7 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة عین عتیق عین اعتیق االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة كلدمان بشیین المركز محمد إكن 1052966

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 111 9 تازة - تاونات - الحسیمة تازة مكناسة الغربیة بني علي المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة كاف الغار كھف الغار المركز الشلیح رجاء 1052932

انتقال 16/09/1996 عادي 107 8 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة م/م عالل الفاسي  ریصانة 
  المركزیة

االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة ایت سغروشن تیبربارین المركز یوسف شیبان 1044909

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق بالزوج 106 11 فاس - بولمان  فاس زواغة إمام مسلم االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة احد امسیلة المركز المعضادي سناء 1159155

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 104 11 فاس - بولمان  فاس زواغة علي ابن أبي طالب االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة اوالد ازبایر اھاللمة بنعربیة عبدالمجید 1119170

انتقال 06/09/2001 عادي 103 3 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا بني كوالل االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیزي وسلي حضریة الیعكوبي جمال 1236732

انتقال 11/09/2000 اإللتحاق بالزوج 101 3 تازة - تاونات - الحسیمة تازة مكناسة الغربیة بني علي المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بورد الماعلي المركز الصابري صونیة 1178777
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انتقال ثم تبادل 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 99 3 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة صباح ابي بكر بن زھر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة سیدي علي بورقبة عین الصفاح سمیة العمراني 1235953

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 69 7 تازة - تاونات - الحسیمة تازة اوالد الشریف باب الرملة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة سیدي علي بورقبة أخندوق سھیلة زوھو 1401133

انتقال 07/09/2005 عادي 67 5 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم تنزارت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیزي وسلي تیزي وسلي المركز فائزة أسعید 1400806

انتقال 01/12/2008 عادي 53 2 مكناس تافیاللت  میدلت كیر مالحة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بورد الماعلي المركز علي سلیوي 1548483

انتقال 12/02/2008 عادي 51 11 مكناس تافیاللت  میدلت بوازمو بوزمو االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیناست اوالد الحاج زھرة محب 1405848

انتقال 04/09/2002 عادي 51 3 تازة - تاونات - الحسیمة تازة الصمیعة باب سوق الشجرة المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تازارین لمخاط عزیز إیشر 1267278

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 43 5 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بني فراسن حریرش صفاء لزعر 1404874

انتقال 01/03/2011 عادي 38 7 مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة زاویة سیدي حمزة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بویبالن تمطروشت سعیدة ناصیري 1681422

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 7 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم تنزارت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیزي وسلي سیدي عیسى وفاء السعیدي 1551088

تبادل 05/09/2008 عادي 32 3 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة م/م األحد القدیم -المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیناست اوالد الحاج نعیمة الفارسي 1406884

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 8 مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس اكدمان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیناست أھل مولة المركز مونیة مقلي 1681408

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة تیزي وسلي تیزي وسلي المركز لمیاء عمراوي 1579869

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات كیسان م/م  تزران االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة أجدیر سیدي موسى تجاني أناس 1584933

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات تافرانت م/م  النصر  تفرانت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بورد إمعارضن محمد  طاھري  علوي 1684374

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة تازة بورد تامجونت عبد الحق الناده 1683982

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 149 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سلفات المتنبي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة سیدي لفضیل المركز البشرة بدر 56883

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق بالزوجة 129 11 مكناس تافیاللت  مكناس شرقاوة بني معدان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف تادرت الصفصافات المركز لحسن بولھري 60971

تبادل 17/09/1984 أقدمیة 126 4 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف موسى بن نصیر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أم البنین سعیدي لحسن 241173

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 125 11 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین ازیز الجبل محمد امین مرابطي 775310

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 105 1 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا اوالد رمضان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة تسطفاشت تاتش  ھشام 1181450

انتقال 04/09/2002 عادي 95 9 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة ابزیزات محمد بنقدور 1264488

تبادل 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 85 1 الشرقیة  وجدة انجاد وجدة م. اإلمام البوصیري االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أنوال العادك فدوى 1117681

تبادل 22/09/1983 أقدمیة 84 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف امغیطن اوالد سلیمان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف أنوال حفیظ اوردي 204665

تبادل 16/09/1999 أقدمیة 80 5 الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك سیبویھ االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف موسى بن نصیر زوبیدة اعمیراش 1155205

انتقال 06/09/2001 عادي 79 11 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف لمریجة بني اخلفتن رضوان النوالي 1236782

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوجة 79 3 الشرقیة  تاوریرت اھل واد زا لكرارمة النخلة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف الصباب لكَطوطة ابراھیم لكحل 1238072

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 2 مكناس تافیاللت  افران تیمحضیت المرابطین االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف مزكیتام اوالد الطالب مونیة كواح 1368598

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف مزكیتام بوغرارتن نوار بقالي 1368148

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 75 3 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین الفارابي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر سیدي أمبارك فاطمة الحداد 1367473

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 71 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة المكرن البغایلیة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف جرسیف المسیرة الخشیبي كوثر 1176196

انتقال 12/02/2008 اإللتحاق بالزوج 52 6 الشرقیة  بركان شویحیة أوالد علي الشباب االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة ابزیزات مجیدة رفاعي 1405834
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انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 50 11 الشرقیة  بركان شویحیة أوالد علي الشباب االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف لمریجة الكطارة قجعیو سناء 1400381

انتقال 01/12/2008 عادي 50 10 سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي مصیصي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر بني دمال المركز محمد أیت باحدو 1548260

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر إبیاض المركز ركیك زھیرة 1581442

انتقال 02/09/2010 عادي 38 5 الشرقیة  تاوریرت سیدي لحسن سیدي لحسن االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین بني عبد هللا اسماعیلي فاتحة 1581539

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 32 2 الشرقیة  تاوریرت كطیطیر سیدي شافي االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة تاوریرت   اكوالل عرسي زكیة 1582412

انتقال 05/09/2011 مزدوج 31 7 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت تبرانت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف الصباب سیدي واضح غزالن لیماني 1584388

انتقال 09/12/2011 عادي 31 3 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  الدكان االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف مزكیتام بوحمزة محمد الكروطي 1585246

انتقال 01/01/2010 عادي 29 10 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف صاكة كاف البارود لكبیر عائشة 1582408

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف بركین بوحسان المركز المقدم حسناء 1581068

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 25 8 طنجة - تطوان تطوان الزینات الزینات االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف مزكیتام انكید الوزاني نجاة 1550934

انتقال 05/09/2012 مزدوج 24 7 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني بوشیبت تبرانت االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر إبیاض المركز فریاط عبدالصمد 1683255

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 23 10 تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف الصباب الصباب المركز االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف راس القصر مسكرات سھام حمري 1584003

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 18 1 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم لكرانزة االبتدائي تازة - تاونات - الحسیمة كرسیف الصباب تیمكردین سامیة مزوزي 1581163

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 121 1 طنجة - تطوان وزان مقریصات م/م ابن الحسن الوزاني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م بني عشیر أحمد الھوائي 55884

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 113 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف الصفصاف االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان إشریتن ابو بكر بوصاك 1174370

انتقال 01/01/2002 أقدمیة 107 5 مكناس تافیاللت  میدلت النزالة ایت العباس االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان خمیس المضیق لبوش حمید 1404303

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوجة 104 11 فاس - بولمان  فاس زواغة ابن سینا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار تغسة السفلى یونس غولي 1177858

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 103 7 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة ابو بكر الصدیق االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م احمد البوزیدي _سطیحة محمد مخلوفي 1121676

انتقال 02/10/2002 مزدوج 101 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة لحمیدیین حسینة عبد الواحد 1267257

انتقال 01/01/2002 أقدمیة 97 8 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي عبد هللا 
البوشواري

م م  الیرموك االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

أحمد أفراض 1404307

انتقال 02/10/2002 اإللتحاق بالزوجة 93 11 تازة - تاونات - الحسیمة تازة الصمیعة باب سوق الشجرة المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م واد امزكان _زازو رشید الجعواني 1267391

انتقال 19/09/2002 اإللتحاق بالزوج 92 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر تامسنا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني صالح م/م السالم _البرقوق اومسعود نزھة 1269016

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 77 8 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة الخراشفة المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أزروض نجالء رشاق 1367960

انتقال ثم تبادل 15/09/2005 عادي 77 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي امحمد الشلح أوالد عسكر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تزكان م/م تارغة ھدى بنعلوان 1399392

انتقال ثم تبادل 15/09/2004 اإللتحاق بالزوج 77 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الكنبوریة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م وادي الدھب _أزغار اسماء دبة 1367338

انتقال 05/09/2003 عادي 71 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال التعاونیة المسعودیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب الزیادنة خالد مزیاني 1307897

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 9 الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة األبرار االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط م/م ابن عرضون _تلمبوط حنان الروش 1400062

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 68 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین إحریكاتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أ والد افـراح شرفة اعكور 1399089

انتقال 15/09/2005 عادي 67 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الشوافع دار الحراق االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة دار غابة رجاء برنیشي 1399463

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 63 4 الدار البیضاء الكبرى  النواصر بوسكورة الشراقة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین بوخالد اسماء جمالي 1400344

68

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة  لسنة 2014
السلك المطلوب : النیابة :األكادیمیة : اإلبتدائيالجمیعالجمیع

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع النقط ترتیب 
االختیار

األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 25/02/2008 عادي 61 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي احمد بنعیسى زھیر بن أبي سلمى االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة تازة محمد العربي ابو مدان 1405920

انتقال 18/02/2008 عادي 61 2 مكناس تافیاللت  میدلت كیر مالحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور اوناین حسن بن الطیب 1405973

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 61 1 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق ابن النفیس االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت یونس الخلیع 1267498

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 60 3 طنجة - تطوان تطوان الماللیین م, م المالیین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة باب القصیبات ھشام بوزیدي 1265044

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 60 3 فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الدردارة المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون الدردارة القوابعة سعد مراق 1268547

انتقال 13/10/2006 اإللتحاق بالزوج 59 4 سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بو السحاب م م  بئر إنزران االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة م/م زاویة الحراش ھناء اشطیطي 1401775

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 58 7 الدار البیضاء الكبرى  مدیونة الھراویین عبد اإللھ المصدق االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت أماغوس العلیا ملیكة بومھدي 1306285

انتقال 15/09/2005 عادي 58 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب تازة م/م عالل بن عبد هللا _باب 
تازة

مونیة المھدني 1399955

انتقال 05/09/2008 عادي 53 2 سوس-ماسة-درعة تارودانت ایكودار امنابھا الطالعة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت حداقة احمد الحنافي 1406773

انتقال 05/10/2006 اإللتحاق بالزوج 53 8 تازة - تاونات - الحسیمة تازة امسیلة م/م األحد القدیم -المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب تازة م/م الحاج احمد العسالني 
_بوزطاط

الرحماوي حنان 1401777

انتقال 05/09/2008 مزدوج 53 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات مساسة م/م  مساسة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة لحمیدیین او صالح لطیفة 1407450

انتقال 25/02/2009 عادي 53 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  أھل القاضي االبتدائیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت جامع السید امحمد جعفري 1407783

انتقال 05/09/2008 عادي 53 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج م/م سلمان الفارسي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة تركعلو فاطمة وحسون 1407400

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 52 5 فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین اوالد حافظ المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

ھاجر میموح 1405484

انتقال 18/02/2008 عادي 51 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم لمرابیح العقاد االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أزروض نجاة فیسكیل 1405971

انتقال 18/02/2008 اإللتحاق بالزوج 51 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق بئر انزران االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

نادیة جنیح 1405935

انتقال 18/02/2008 عادي 51 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

زكیة جنیح 1405941

انتقال ثم تبادل 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 51 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة فاطمة الفھریة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح زمانة بوخرصة رجاء 1405199

انتقال 05/09/2007 عادي 50 11 دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس العبابسة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر توارشت اجنین كوثر 1405416

انتقال 16/09/1980 عادي 49 10 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة القلعة محسن صبري 110192

انتقال 02/09/2009 عادي 45 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت أوكسالم زھیر جمال 1549179

انتقال 02/09/2009 عادي 45 1 طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م احمد البوزیدي _سطیحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة إمزردن كبیري موالي یوسف 1549384

انتقال 01/01/2010 عادي 45 1 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان م/م نودارت فاطمة الزھراء االزعر 1550801

انتقال 01/01/2010 عادي 45 5 دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات بیر االحرش االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان أوزكان كلتوم  لبیض 1550759

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 45 11 الشاویة - وردیغة  سطات سیدي عبد الكریم مركزیة سیدي عبد الكریم االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة تسكالة خدیجة فحلي 1307148

انتقال 01/01/2010 عادي 45 4 فاس - بولمان  بولمان تیساف المالحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

ملیكة منصوري 1550841

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 11 دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید الداخلة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م أ موال غزالن مكزارني 1407284

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 2 تادلة - أزیالل  أزیالل ارفالة بوھكو  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أحلوس سلمى خرشغي 1407181

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 44 2 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م ملیلة المركزیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة العوزیین رجاء الحمداوي 1406900

انتقال 16/09/1995 عادي 44 8 طنجة - تطوان وزان عین بیضاء م م احمد أمین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول احمداتن یوسف زنایدي 91477

69

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة  لسنة 2014
السلك المطلوب : النیابة :األكادیمیة : اإلبتدائيالجمیعالجمیع

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع النقط ترتیب 
االختیار

األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 44 9 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات عین السبیت عالل بن عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة بونون ایمان المغزاوي 1405270

انتقال 05/09/2008 عادي 43 3 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي عبد هللا 
اوبلعید

مركزیة اكني ندزوھو االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح تالورتة لكراو عبدالحق 1407221

انتقال 05/09/2008 عادي 43 11 سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تنكرفا مركزیة اتنین اقدیم االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان تمایلت عثمان  بوزندار 1406612

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 2 العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى المدرسة اإلبتدائیة المختار 
السوسي

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة دار غابة فاطمة بوشو 1406521

انتقال 21/01/2009 عادي 43 4 مكناس تافیاللت  میدلت زاویة سیدي حمزة زاویة سیدي حمزة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة تالزمور بوشیخ رشید البو 1548245

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 6 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة الخراشفة المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة م/م تفزة حكیم لبنى 1407058

انتقال 05/09/2008 عادي 43 3 طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م علي بن میمون _بواحمد االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح تالورتة ازقاف عبدهللا 1406367

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م حمان الفطواكي1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة بوجعاد زكیة مرون 1407315

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 4 سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى ابي المھاجر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة العوزیین اكرام بوعویش 1406503

انتقال 05/09/2008 عادي 43 6 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد تشكة السفلى السكوري نبیلة 1407532

انتقال 05/09/2008 عادي 43 1 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة اخرخوضن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان ترمصت اعبي كمال 1406181

انتقال 05/09/2008 عادي 43 9 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اوالد علي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح إقوران عبد الجلیل ایت اوبحو 1406275

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 عادي 43 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المصامدة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت اغرم االطنطني رشید 1406970

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 43 6 طنجة - تطوان تطوان الماللیین م, م المالیین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي الحرایق وداد باوعلي 1406410

انتقال 05/09/2008 عادي 43 2 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة اخرخوضن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت تلوتاف لحبیب المھیر 1406822

انتقال 01/01/2010 عادي 42 1 تازة - تاونات - الحسیمة الحسیمة بني اكمیل بني جمیل االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة بوسالم الناھي ملیكة 1550927

انتقال 02/09/2009 مزدوج 39 11 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول بوزینة نبیل سعادي 1549590

انتقال 02/09/2009 مزدوج 39 11 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول بوزینة نورة العیاش 1549573

انتقال 02/09/2010 عادي 38 11 الشرقیة  جرادة اوالد سیدي عبد 
الحاكم

الدغمانیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت اصفارن عبد الغني منیوي 1581172

انتقال 02/09/2010 عادي 38 5 الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فریحة اوالد سعیدان االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة م/م تیمارت شطیطبي مریم 1580250

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 38 2 الدار البیضاء الكبرى  النواصر اوالد صالح االبتدائي دار الصحراوي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م ابن طفیل _بني وكتة جرموني رفیقة 1550666

انتقال 02/09/2010 عادي 38 5 فاس - بولمان  بولمان اوالد علي یوسف اوالد علي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار أفریون حماني محمد 1580868

انتقال 02/09/2010 عادي 38 1 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م /م الخلط االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان عصفورات مجدوب محمد 1581142

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 37 10 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان عین تیزغة االبتدائي م/م المجد المركزیة طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم زاویة الزیاتي مكتشف منال 1550903

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 37 2 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز دار الشیخ االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم م/م بني یجل فخر الدین ایمان 1550466

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 37 3 طنجة - تطوان وزان بني كلة االبتدائي م م عبد هللا بن مسعود طنجة - تطوان شفشاون بني دركول تازیة حفیظة بن إدریس 1406469

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 6 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز مركزیة الشكة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان إموال الدوار نادیة حسون 1550606

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 2 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق سیدي أحمد بنعجیبة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت بوخلوف بشرى البردعي 1550202

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 6 دكالة - عبدة اسفي مول البركي مول البركي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة م/م عبد العزیز بن ادریس 
_الملحة

المشاوري فاطمة الزھراء 1548746

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 4 طنجة - تطوان تطوان سوق القدیم المورد االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط اكومي امینة تعزبیت 1549392

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 2 الشرقیة  جرادة لبخاتة م/م لبخاتا المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد تفركة فطیمھ درغالي 1550116
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انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 5 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز دار الشیخ االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان عصفورات ولھان   خدیجة 1550977

انتقال 02/09/2009 عادي 35 8 سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز سیدي وعزیزي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة افرطان عبد الناصر قریشي 1549189

انتقال 02/09/2009 عادي 35 11 كلمیم - السمارة أسا الزاك لبویرات مجموعة مدارس لحمادة 
االبتدائیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة اعیادن الفوقیة إبراھیم الزیودي 1549195

انتقال 02/09/2009 عادي 35 11 كلمیم - السمارة أسا الزاك لبویرات مجموعة مدارس لحمادة 
االبتدائیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة إعیادن الشیخ حبتا 1549196

انتقال 01/01/2010 عادي 35 2 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م بني نبات _محلي بشرى دھبي 1550104

انتقال 02/09/2009 عادي 35 6 سوس-ماسة-درعة تنغیر حصیا ایت سعدان االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م بورد سعید دروك 1549378

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 5 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق سیدي أحمد بنعجیبة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

فاطمة سمحون 1551100

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة فاطمة الفھریة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار م/م تغسوان امینة طوبي 1549825

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 11 الشرقیة  الدریوش تلیلیت م.م تالوین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م ابن طفیل _بني وكتة الدرویش لطیفة 1550796

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 7 الشاویة - وردیغة  سطات السكامنة مركزیة سیدي بلقاسم االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر بوحامد خدیجة التركاوي 1549097

انتقال 02/09/2009 عادي 35 1 طنجة - تطوان شفشاون المنصورة م/م عبد العالي بنشقرون 
_المنصورة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني صالح تیماتین عبد اللوي العلوي فاطمة 
الزھراء

1549340

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 35 3 تادلة - أزیالل  أزیالل اكودى نلخیر مركزیة اخرخوضن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة م/م تالنداوود 1548967 المرسلي نادیة

انتقال 02/09/2009 عادي 35 7 كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان اقا ایكرن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح أحمد بنھاني _بني سمیح موالي عبد الصادق الھاشمي 1548821

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات بوعروس م/م  اوالد علي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار خلیلة زینب الوالي االدریسي 1551376

انتقال 01/01/2010 عادي 35 5 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م /م الخلط االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت زازو السفلى مدیحة الصالحي 1550426

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 35 7 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق ابن النفیس االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد مدرسة یوسف بن تاشفین سنــــاء  مالك 1307819

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 35 9 طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م احمد البوزیدي _سطیحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة اعرابن الفوقیة الزیاني خدیجة 1405032

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 35 9 مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي اسحاق -م.م.المناصیر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م وادي الدھب _أزغار بن زایدة لبنى 1549972

انتقال 01/01/2010 عادي 35 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات راس الواد م/م  اوالد المھـدي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م واد امزكان _زازو أمینة فتاح 1550510

انتقال 02/09/2009 عادي 35 11 كلمیم - السمارة أسا الزاك لبویرات مجموعة مدارس لحمادة 
االبتدائیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة اعیادن الفوقیة ارافوف جمال  1549199

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 34 3 طنجة - تطوان تطوان ازال قنیقرة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تزكان تمضیت المرواني عائشة 1551405

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 33 8 طنجة - تطوان تطوان واد لو أبو القاسم الشابي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م علي بن میمون _بواحمد 1406382 بادة  أمینة

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 32 10 طنجة - تطوان العرائش زوادة م/م الشلیحات المجاھدین 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول إشدادن مریم المربوح 1549577

انتقال 05/09/2011 مزدوج 31 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور ترزات اسملء الكناش 1583944

انتقال 05/09/2011 مزدوج 31 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور ترزات محمد لعبیسي 1584273

انتقال 01/01/2012 عادي 31 1 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي غاسنوس عادل یوسف 1680807

انتقال 09/12/2011 عادي 31 11 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة م/م عنصر بن عبد هللا 
 المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت حداقة 1585403 یوسف تیشوة

انتقال 05/09/2011 عادي 31 3 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان م/م الفقیھ المودن _علوي زدوكات جواد 1584995

انتقال 05/09/2011 عادي 31 4 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم لشیاخ االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة م/م تالنداوود ھاجر الفالق 1583897

انتقال 05/09/2008 عادي 31 8 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م مختار القرقري  عبد هللا 1406801
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انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 طنجة - تطوان وزان بني كلة االبتدائي م م عبد هللا بن مسعود طنجة - تطوان شفشاون اونان موطي العمراني سناء 1582867

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان تزروت سعاد بنداود 1584858

انتقال 05/09/2011 عادي 31 10 طنجة - تطوان تطوان بغاغزة بغاغزة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م متاع ھدى  الھبطي 1583669

انتقال 05/09/2011 عادي 31 5 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة القلعة یسرى المرنیسي 1584454

انتقال 05/09/2011 عادي 31 6 طنجة - تطوان تطوان الواد إدمامن السفلى االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي م/م سیدي احمد الشریف 
_بني یرزین

منیة الزباخ 1583843

انتقال 05/09/2011 مزدوج 31 9 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم لشیاخ االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور ادارن نور الدین اھیاط 1582703

انتقال 05/09/2011 عادي 31 2 طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح تالحسن ھند البولیفي 1583643

انتقال 02/09/2009 عادي 31 7 طنجة - تطوان وزان زومي أنوال االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان بني عمارت یوسف الخداري 1550301

انتقال 05/09/2011 عادي 31 2 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

حداد رشید 1583956

انتقال 01/01/2010 عادي 31 3 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة البالط محمد األغزاوي 1550160

انتقال 05/09/2011 عادي 31 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م ادریس االول _أوفاس محمد البجیري 1583466

انتقال 14/11/1978 عادي 31 6 طنجة - تطوان العرائش بني عروس المشیشي المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة سیدي یشو بوعدي محمد 689520

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 30 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق ثالثاء الغرب المنفلوطي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون الدردارة إسوراح لبنى  رضوان 1549159

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان اوالد بن حمادي حجاوة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب م/م االمام مالك _الزاویة نادیة المیسر 1681562

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان اوالد بن حمادي اوالد  بوثابت المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول طرافة ثوریة بروزي 1681039

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس ابو الفداء االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

زكیة ربعي 1581407

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 3 طنجة - تطوان تطوان واد لو المختار السوسي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط إزرھان اخریف حسناء 1579829

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 10 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الصفاصیف ایت فزاز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م بني ھلیل ابتسام                  
 الطاھري

1580711

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت سیبرن سیدي بوطركة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م بني ھلیل 1581089 لفداوي شادیة

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 10 طنجة - تطوان تطوان سوق القدیم امرسان االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد أیلة لبنى تركى 1581609

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة شینور محمد الوطاسي 1581325

انتقال 02/09/2010 عادي 28 4 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

عبد الحكیم  متوكل 1581235

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 3 طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة شتیتما زینب كنتوري 1580757

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات ودكة المدرسة الجماعاتیة الودكة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان أشداد زھیر زویرش 1581669

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین أقویر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت بوخلوف عبد الحكیم ددوش 1580311

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد مدرسة یوسف بن تاشفین نادیة الشیبة 1583329

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 الشرقیة  الدریوش تلیلیت م.م انوال االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح اعیادن بنقل فیصل 1580071

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 تادلة - أزیالل  أزیالل اسكسي مركزیة  إسكسي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح م/م حسن أحیزون _تزروت حكیم مرغادي 1581153

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 4 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق م/م. راس لوطا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة احلیمت رانیة  السطي 1581510
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انتقال 02/09/2010 عادي 28 8 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم لشیاخ االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت تقصبوت جمال أبجیو 1579719

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد مدرسة یوسف بن تاشفین بشرى البزونة 1583473

انتقال 02/09/2010 عادي 28 5 الشرقیة  الدریوش اوالد امغار م م اوالد امغار االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح اعیادن داود نجیب 1580297

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 الشرقیة  الدریوش تزاغین م.م تازغین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان أمكود االبیض معاد 1581024

انتقال 02/09/2010 عادي 28 9 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  أوالد صالح االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أزروض وفاء أوعریب 1581322

انتقال 02/09/2010 عادي 28 8 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح م/م بني صدرات عبدالرحیم شافعى 1580220

انتقال ثم تبادل 02/09/2009 عادي 28 1 طنجة - تطوان وزان بني كلة االبتدائي م م عبد هللا بن مسعود طنجة - تطوان شفشاون تنقوب بني عمار زینب بودیاب 1548908

انتقال 02/09/2010 عادي 28 1 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م تاسیفت االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین تمریخت یاسین طریقي 1581589

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م احمد البوزیدي _سطیحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح أقراوشن نزھة طایشى 1581570

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوجة 28 1 مكناس تافیاللت  خنیفرة سبت ایت رحو سوق االثنین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م المجاھدین _تمروت سفیان     
امــــــــــــــعـــــــــــــمري

1581149

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت بوخلوف 1580100 لكبیر برتیت

انتقال 02/09/2010 عادي 28 4 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات عین معطوف م/م  عدالة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان بوضریف أحمد نیفوف 1581279

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 27 6 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة العزیب ابقیو االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م علي بن میمون _بواحمد عباسي یمینة              1581699

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 26 1 مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس ایت قسو االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار أزغار موسى أعشاري أسیة 1579691

انتقال 02/09/2010 عادي 25 11 الشرقیة  تاوریرت سیدي علي بلقاسم اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب بني عمار طارق الرامي 1580682

انتقال 02/09/2010 عادي 25 1 طنجة - تطوان تطوان بغاغزة بغاغزة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط أغرمان یونس فتاح 1582087

انتقال 02/09/2010 عادي 25 5 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر لمزادیین عبد اللطیف خیروني 1582155

انتقال 02/09/2010 عادي 25 10 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات سیدي یحیى بني 
زروال

م/م  أوالد صالح االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة تایة 1581169 عبدالعظیم مكوار

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 25 6 طنجة - تطوان تطوان الحمراء الحمراء - الرینفي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد إزلجام حلیمة العمري 1580385

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 25 1 طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م احمد البوزیدي _سطیحة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة بوسكن وسیمة  الجیدي 1580506

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة م/م عبد العزیز بن ادریس 
_الملحة

القدسي شیماء 1683058

انتقال 04/09/2012 مزدوج 24 10 طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم تیالین محمد العموري 1683647

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني صالح السقیفة یسرا الجرماز 1683520

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة أناسیل حدادین  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان أمكود بن الطاھر عالء 1682117

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 طنجة - تطوان العرائش بني عروس المشیشي المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة امزوغن عاطف  الدفالوى 1682514

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

بورحیم أشرف 1682332

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة میمونات محمد  الروكي 1683130

انتقال 04/09/2012 عادي 24 6 طنجة - تطوان العرائش زعرورة االبتدائي م/م خربة الحراقین    طنجة - تطوان شفشاون فیفي النجارین سكینة  حمدوني 1683350

انتقال 04/09/2012 عادي 24 9 طنجة - تطوان العرائش تازروت م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م الحسن الیلصوتي _تاریة لبنى السلیت 1684337

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول م/م القوب نورة خرشیش 1683600

انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م الحسن الیلصوتي _تاریة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة میمونات المھدي الراوكي 1684208
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انتقال 04/09/2012 مزدوج 24 9 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور ادارن سھام البغوري 1682662

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان إموكان محمد الرشدي 1683136

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة أناسیل حدادین  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

حمیدة العمراني 1682618

انتقال 04/09/2012 عادي 24 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م حمان الفطواكي1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني صالح الشقرة معزي صباح 1683783

انتقال 04/09/2012 مزدوج 24 10 طنجة - تطوان العرائش زعرورة م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم تیالین ابتسام بونو 1682316

انتقال 04/09/2012 عادي 24 10 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة أناسیل حدادین  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان إموكان یاسر العمراني 1682620

انتقال 04/09/2012 عادي 24 9 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي تمكوت حكمت  الزیاني 1683206

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي تمكوت دعاء  انقار 1681872

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة أناسیل حدادین  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب أذرو صفاء  الیزید 1682989

انتقال 04/09/2012 عادي 24 11 طنجة - تطوان العرائش تازروت م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م احمداشن یاسین اعبابو 1681590

انتقال 04/09/2012 عادي 24 9 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم م/م بني یجل نجوى الیعكوبي 1682981

انتقال 04/09/2012 عادي 24 8 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة المیزال لحسن المكطوفي 1682894

انتقال 04/09/2012 عادي 24 2 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي الوسطى سلمى لغالمي 1683757

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 10 طنجة - تطوان العرائش عیاشة م/م المغرب العربي 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت تمرابط كریمة العبوبي 1583431

انتقال ثم تبادل 23/01/2008 اإللتحاق بالزوج 22 1 طنجة - تطوان وزان بني كلة م م عبد الكریم الخطابي االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة كاللة السفلى نجوة بزیط 1406030

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 1 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر أملیش االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

1583896 خدیجة فداوش

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 22 6 طنجة - تطوان تطوان الزینات الزینات االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة بوھرون القنفودي زینب 1583715

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور بني نصار عبد الحق بریوات 1583271

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 طنجة - تطوان وزان مقریصات م/م حمان الفطواكي 2 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد تفركة فاطمة الزھراء طیبي 1584925

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة م/م تزروت  -القلة- 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح بویحمد خالدي یوسف 1584220

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان ونانة المدرسة الجماعاتیة ونانة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور تفركوت مراد اللبار 1583731

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان بوحرمة رشید برحو 1583116

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان تمایلت بورعدى محمد 1583234

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان ونانة المدرسة الجماعاتیة ونانة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت أغیل نعام امرابطي كریمة 1584451

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة طوجیت محمدالصحراوي 1584789

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م حمان الفطواكي1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون فیفي العزابة فاطنة المنور 1584340

انتقال 05/09/2011 عادي 21 3 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة أناسیل حدادین  االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان عصفورات جواد  بشرى 1584152

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان ابریكشة م م بني محمد االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان بني عمارت الناجي العاللي 1585035

انتقال 05/09/2011 عادي 21 6 طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح تالنطالب إبراھیم الھود 1583514

انتقال 05/09/2011 عادي 21 5 طنجة - تطوان وزان زومي أنوال االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان تندرات السفلى رضاالمصطفى 1584747

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م بني عشیر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت أوكسالم اسماء  اجعوب 1582795
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 9 طنجة - تطوان الفحص أنجرة جوامعة الیاسمین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان زاویة نورت نادیة  اغبالو 1585023

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م واد امزكان _زازو رشید بكور 1583021

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م سیدي بوزیتون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم م/م بني یجل رجاء البقیدي 1583199

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور انجزان محمد الرحلة 1584699

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 طنجة - تطوان العرائش زعرورة م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور السعودیین التجاني مصعب 1584930

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان فزوز یاسین برحو 1583117

انتقال 05/09/2011 عادي 21 8 طنجة - تطوان وزان زومي م.م عبد هللا الشفشاوني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت تفراوت كریم الطیبي 1584192

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 6 طنجة - تطوان تطوان السحتریین السحتریین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة أزغار السفلى لمیاء العراقي 1583647

انتقال 05/09/2011 عادي 21 7 طنجة - تطوان وزان مقریصات م م الغزوات االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة بني خلیفة سعاد العزیبي 1585032

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 1 طنجة - تطوان وزان بني كلة االبتدائي م م عبد هللا بن مسعود طنجة - تطوان شفشاون بني دركول م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

سارة القدري 1584820

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین أسراس الكیحل نبیل 1583555

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر م م محلیل االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الغربیة دار غابة لیلى  وزاني 1584614

انتقال 05/09/2011 عادي 21 11 طنجة - تطوان وزان مقریصات م/م حمان الفطواكي 2 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح زدمت لشھب نجالء 1584292

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 11 طنجة - تطوان طنجة أصیال سیدي الیمني سیدي الیماني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم تاریة بشرى الخملیشي 1583718

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان ونانة المدرسة الجماعاتیة ونانة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور تفركوت عبدالغني جابا 1584132

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 2 طنجة - تطوان تطوان بني یدر ثالثاء بني یدر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت تاجنیارت العبودي مریم 1583428

انتقال 02/09/2011 عادي 21 3 طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م مصعب ابن عمیر االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت تاجنیارت لمیاء البوزیدي 1583472

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان إموكان بن السوسي كریم 1583109

انتقال 05/09/2011 عادي 21 5 طنجة - تطوان وزان ونانة افراوة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور تفركوت عبد الرحمان غایت 1583918

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 8 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة فرعیة أوالد مصباح االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م مختار 1583670 فاطمة الحشلوفي

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 11 طنجة - تطوان تطوان بني لیت اوراغن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد تالموسى فاطمة الدراز 1583423

انتقال 05/09/2011 عادي 21 2 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان ترمصت محمد سعید البقالي 1582991

انتقال 05/09/2011 عادي 21 4 طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م جنان النیش االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان بوضریف عبد الوھاب السحیمي 1584846

انتقال 05/09/2011 عادي 21 9 طنجة - تطوان وزان ابریكشة م/م الفقیھ الرھوني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد تفركة حیاة مجعوط 1584409

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م سیدي بوزیتون االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت م/م واد امزكان _زازو سلیوي لحسن 1584837

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 طنجة - تطوان وزان ونانة م م الحریشة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون باب برد مدرسة یوسف بن تاشفین محمد الیعكوبي 1583600

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 طنجة - تطوان وزان ابریكشة م/م الفقیھ الرھوني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح تالورتة شعیبي یلسین 1583286

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة م/م إجافن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین تفركیون مصطفى العمراني 1682617

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 طنجة - تطوان وزان زومي م م تملة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أیدي عثمان سرحان 1684302

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة م/م ولمسة یاسر مجاھد 1683895

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور ترزات عبد الحمید اشخیخم 1681640

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 5 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز الحومة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول تازكنان الغرافي ھدى 1682742
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انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 طنجة - تطوان شفشاون امتار م/م الحسن الوزان _أمتار االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار بولد اعمیمري محمد 1681843

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 طنجة - تطوان شفشاون امتار م/م الحسن الوزان _أمتار االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار بني بوحرایت النوح میمون 1684026

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 طنجة - تطوان شفشاون تاسیفت م/م مختار االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین تمریخت جالل الماللي 1682917

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط م/م القلعة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم تیالین رضا سالخ 1684289

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان وزان زومي م.م عبد هللا الشفشاوني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م بني بشار زكریاء حیدا 1683404

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 طنجة - تطوان تطوان بني سعید تزغارن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان بوضریف یونس لعزیبي 1683663

انتقال 04/09/2012 عادي 14 7 طنجة - تطوان العرائش سوق القلة االبتدائي م/م صفھارالمركزیة طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م ابن حزم _إشریبن طارق الوریكة 1683775

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 طنجة - تطوان تطوان بني سعید تزغارن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین بوخالد بالل أوالد التاجر 1684137

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 طنجة - تطوان تطوان بني سعید تزغارن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة بوجعاد عزیز العبدالوي 1682586

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 طنجة - تطوان شفشاون تنقوب م/م قلعة تنقوب االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م ابن حزم _إشریبن عصام بعیش 1682045

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 5 طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م المغرب العربي 
_الدردارة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني صالح السقیفة زنیبار حكیمة 1684538

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 طنجة - تطوان وزان زومي م م تملة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة أیدي یوسف عیاد 1681935

انتقال 04/09/2012 عادي 14 1 طنجة - تطوان شفشاون امتار م/م ابو عنان المریني _اتازا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور بني نصار یاسین بن عاشور 1682092

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 طنجة - تطوان شفشاون الدردارة م/م الحسن الیلصوتي _تاریة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون اونان أوالسن السریفي محمد 1684358

انتقال 04/09/2012 عادي 14 4 طنجة - تطوان شفشاون بني منصور م/م اسوكا االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة أیول توفیق التجكاني 1684440

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 1 طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م علي بن میمون _بواحمد االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول تازكنان العمراني سناء 1682598

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوجة 14 3 طنجة - تطوان وزان اسجن االبتدائي    م/م وادي المخازن2 طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان م/م تازخت سعید بشیر 1682042

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 11 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز كتامة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون الدردارة تازة الحیحي مریم 1682825

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان یعكوكن عبدالعظیم الصاكر 1684267

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت تفراوت عماد الغزال 1683271

انتقال 04/09/2012 عادي 14 8 طنجة - تطوان شفشاون تلمبوط م/م القلعة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم تیالین رشید الخبیري 1683583

انتقال 04/09/2012 عادي 14 2 طنجة - تطوان وزان ابریكشة م/م الفقیھ الرھوني االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة تالمقران المصطفى المتمر 1682955

انتقال 04/09/2012 عادي 14 10 طنجة - تطوان شفشاون بني رزین م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة امزوغن اسماعیل المرابط 1682927

انتقال 04/09/2012 عادي 14 6 طنجة - تطوان شفشاون بني بوزرة م/م جنان النیش االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح م/م بني صدرات المرضي ابراھیم 1682910

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون امتار تنوالن عبداالاله تملكوتان 1612067

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 7 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم تمرابط االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تزكان إبطونن شیماء  شاریة 1682434

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوجة 14 9 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز كتامة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون تمورت إزكارن الزاكي الخملیشي 1682864

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان العرائش تازروت م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة شینور عبد اللطیف الخطیب 1682876

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور تلمسنت توفیق حمدون 1683348

انتقال 04/09/2012 عادي 14 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور افارطن -مركزیة توغناتن االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور تكنزة توفبق االحمدي 1682596

انتقال 04/09/2012 عادي 12 11 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني سمیح أفغال طارق مسعود 1684413

انتقال 16/09/1986 اإللتحاق بالزوجة 136 10 طنجة - تطوان تطوان الماللیین القاللیین االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة جوامعة م/م اجوامعة محمد فتیان 288445
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انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 99 9 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة سیدي أحمد بن عجیبة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز قصر المجاز عبد الغني التازي 1114432

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 93 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة إدریس األول االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة البرج الزكاف محمد 62793

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 86 6 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة سیدي أحمد بن عجیبة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة البحراویین بني واسین إنصاف ساتور 1180130

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 79 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة اجزنایة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت الدشیشة عبد الواحد الملقي 1266290

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 77 4 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة الرمان بدیعة أدوماز 1368085

انتقال 06/09/2002 اإللتحاق بالزوج 53 7 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة الرمان حدھم سھلي 1269496

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 52 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بدریون االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر وادي ایان رشید الھاشمي 1121621

انتقال 16/09/2002 اإللتحاق بالزوج 46 4 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة جوامعة ظھر الوسطى الكوشي ھند 1266198

انتقال 08/09/2003 اإللتحاق بالزوج 45 8 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة البحراویین فدان السعیدي الحیان حسناء 1305709

انتقال ثم تبادل 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 43 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة محمد المكي الناصري االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز أكواز نور الدین ونان 1121619

انتقال 18/09/2004 اإللتحاق بالزوج 41 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال العوامة أكَوارت االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت تغرامت المركز الحراق ابتسام 1367507

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 40 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة سیدي أحمد بن عجیبة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة لحالتیت الوزاني التھامي فوزیة 1177712

انتقال ثم تبادل 05/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 39 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخیر االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت توطیة البیوت عبد المنعم المیموني 1404306

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 39 4 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الخنساء االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر امغارش عبد العالي غبالو 1121591

انتقال 09/10/2006 اإللتحاق بالزوج 37 10 طنجة - تطوان الفحص أنجرة البحراویین فدان شابو االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة عین الفخوخ صافیة بورحان 1401990

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 36 9 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بدریون االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر أكنوان بعلي  فاطمة الزھراء 1234605

انتقال ثم تبادل 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 30 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الحجر األصفر االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة اغزیلش نضار الشاري 1399629

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة السانیة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة دار الغریب مریم بن موسى 1580045

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 29 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة السانیة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة اغزیلش عرام امال 1399247

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 28 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة العزیب ابقیو االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة اغزیلش صفاء غیالن 1400160

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 28 8 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت تغرامت المركز بشرى دیدوح 1550110

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 27 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز بوعباد السفلى سومیة بالتي 1549929

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 26 9 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز واد غاللة كوثر الھیطوطي 1580369

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 26 10 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة العزیب ابقیو االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة دار الغریب أمال لشھب 1549353

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 19 8 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر حسانة / المركز االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت بوریحان البكدوري الطراف سھیلة 1580000

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 18 3 طنجة - تطوان الفحص أنجرة جوامعة الیاسمین االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة لكدیوة االشعري الشعیري نزیھة 1581708

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 16 4 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر أملیش االبتدائي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة الماللح غزالن حاشي 1583953

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 107 1 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة فرعیة أوالد مصباح االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز محمد الفلكي 56143

انتقال 24/10/2002 عادي 95 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم دار العسلوجي االندلس االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني عروس عبد النبي الحارتي فرعیة الرمـــــــــــــل 1266016

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 92 7 طنجة - تطوان العرائش زوادة االبتدائي م/م  الفریحیین طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة  دار قرمود اسیا ابرینط 1235459

انتقال 06/09/2001 عادي 85 1 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة فرعیة أوالد مصباح االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة فرعیة بوبرقاق رضوان بكوري 1234674

تبادل 16/09/1998 عادي 76 1 طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر مدرسة سیدي بوأحمد االبتدائي طنجة - تطوان العرائش العرائش مدرسة المھدي بن تومرت بشرى الطاھري 1121825

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوج 73 9 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة األدارسة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر فدوى بنداود مدرسة فاطمة األندلسیة  1047108
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انتقال 19/09/1979 عادي 71 4 دكالة - عبدة الیوسفیة اطیامیم دار ھدي بن الضو المركزیة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني عروس فرعیة أفرنو الفوقي عبد العزیز المسكي 659530

انتقال 07/09/2005 عادي 67 11 الشاویة - وردیغة  سطات لقراقرة مركزیة بئر قدور االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة م/م عنصر بن عبد هللا 
 المركزیة

حنان حمدان 1400224

تبادل 06/09/2003 عادي 64 1 طنجة - تطوان العرائش السواكن م/م أحمد المنصور الذھبي   
السواكن  المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش السواكن مدرسة أوالد اجمیل  النالي عمر 1308027

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق بالزوج 60 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي طنجة - تطوان العرائش تطفت فرعیة القـــــــــــــــــوس بشرى شحموط 1173570

تبادل 12/09/2000 عادي 60 4 طنجة - تطوان العرائش العرائش مدرسة المھدي بن تومرت االبتدائي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر مدرسة سیدي بوأحمد ھندة كُرناط 1176452

انتقال 04/09/2002 عادي 59 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة فرعیة الخربة فؤاد اعلیلش 1263675

انتقال 06/09/2001 عادي 53 8 طنجة - تطوان العرائش عیاشة م/م المغرب العربي 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة فرعیة أدغوص الدغوغي ھشام 1235780

تبادل 21/09/2004 عادي 51 8 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة م/م عالل الفاسي  ریصانة 
  المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني كرفط فرعیة  بني قماح الطاھري حریة 1368728

انتقال 05/10/2006 عادي 47 6 طنجة - تطوان العرائش تطفت م/م 11 ینایر ملیانة 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني كرفط م/م الصفصاف المركز سلوى الدحاس 1401997

انتقال 06/09/2001 عادي 45 3 طنجة - تطوان العرائش تازروت م/م موالي عبد السالم 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة فرعیة البجیجیین محمد الخزعالي 1237874

انتقال 11/10/1982 عادي 43 11 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم بني وال المغرب العربي االبتدائي طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة م/م الطواجنة المركزیة احمد شقور 206349

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوجة 43 10 الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز امركزیة اوالد احریز 2 االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة خربة الشناتفة شعیب بولخیر 1121971

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 41 9 طنجة - تطوان العرائش زوادة م/م حمان الفطواكي المركز االبتدائي طنجة - تطوان العرائش عیاشة م/م حمزة بن عبد المطلب 
 المركزیة

لیلى حمانة 1368468

انتقال 15/09/2004 عادي 40 8 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني عروس فرعیة  بوزھري سناء الواد 1368678

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 39 4 طنجة - تطوان العرائش زوادة االبتدائي م/م  الفریحیین طنجة - تطوان العرائش زعرورة الكفایتي وفاء  م/م  أورموت 1399911

انتقال 16/09/1998 عادي 38 10 طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 االبتدائي طنجة - تطوان العرائش تازروت فرعیة  تزكلوت ھشام الیمامي 1119574

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 32 9 طنجة - تطوان العرائش تطفت م/م ابن رشد المركزیة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة أغلیمین المركز اسماء الھشو 1681337

انتقال 24/01/2008 عادي 31 1 طنجة - تطوان العرائش زعرورة االبتدائي م/م خربة الحراقین    طنجة - تطوان العرائش سوق القلة فرعیة أورغازن 1405873 خربوش قاسم

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم التوزیع االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة  بوحمصي جمیلة عبد المونى 1680794

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 5 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات جمعة مول البالد بوعیاد االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة  بوحمصي فاطمة الرامى 1681212

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 29 8 طنجة - تطوان العرائش تطفت م/م 11 ینایر ملیانة 
المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة  بوحمصي ام كلثوم االبخوتى 1680922

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوجة 29 9 طنجة - تطوان الفحص أنجرة البحراویین فدان شابو االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة  تافرانت ادریــــــــــــــــــــــــــــــس 
النیة

1681435

انتقال 02/09/2010 عادي 28 11 دكالة - عبدة الیوسفیة راس العین البدادغة المركزیة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة م/م أمزواق المركزیة محسن فاطمة الزھراء 1581194

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي الشتیكات االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة م/م أمزواق المركزیة التاجي حنان 1580712

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 27 3 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز الحومة االبتدائي طنجة - تطوان العرائش زعرورة فرعیة دار الراطي بھیجـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 المحسني

1681358

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 27 8 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر القصر الصغیر االبتدائي طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح فرعیة أوالد خزعال ھاجر الخطیب 1405310

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق بالزوج 25 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي طنجة - تطوان العرائش العوامرة فرعیة  الغوازي فاطمة معزوز   1550495
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انتقال 09/12/2011 اإللتحاق بالزوج 24 4 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الشمالیة الخراشفة المركز االبتدائي طنجة - تطوان العرائش بني كرفط سمیة السكتاوي فرعیة القـــــــــــلیعة 1585394

انتقال 05/09/2011 عادي 21 1 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین االبتدائي طنجة - تطوان العرائش سوق القلة فرعیة عین الشق احوزي اسماء 1582708

تبادل 16/09/1992 أقدمیة 131 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الكنبوریة حسن بورغیف 707288

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 131 2 مكناس تافیاللت  خنیفرة الحمام امغاس االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال سیدي الیمني النقاقشة عمر باتي 213838

تبادل 16/09/1998 أقدمیة 109 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة األدارسة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة محمد المكي الناصري أسماء فیاللي المقدام 1119137

تبادل 16/09/1987 أقدمیة 102 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة سكینة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة فاطمة الفھریة سعاد  االجاني 887478

تبادل 16/09/1996 عادي 101 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم عمرو بن العاص االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الساحل الشمالي الحومر محمد نخلة 1047431

انتقال 11/10/1982 اإللتحاق بالزوج 100 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة سیدي أحمد بن عجیبة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة أحمد بالفریج جمیلة  ریان 860711

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 97 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة اجزنایة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال المنزلة الدشیرة فاطمة الواتي 63017

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 96 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الخنساء االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة الجاحظ حسناء البقالي الیدري 89602

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة محمد المكي الناصري لمیاء الحبیب الدراوي 1237411

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 89 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بدریون البقالي بشرى 1236036

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 87 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال العوامة أكَوارت ھدى كدور 1237155

تبادل 24/09/1993 عادي 86 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة سكینة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة فاطمة الفھریة حنان العبوتي التمسماني 832914

تبادل 16/09/1998 أقدمیة 82 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة األدارسة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخیر سعود فتحیة 1121633

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوج 80 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة مدرسة السالم االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة العزیب ابقیو بشرى نوري مسعود 1116438

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق بالزوجة 77 1 طنجة - تطوان الفحص أنجرة جوامعة الیاسمین االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال سیدي الیمني سیدي الیماني علي بنسعید 1047054

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق بالزوج 63 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة الجاحظ خالدة بادي البوعیاشي 379290

انتقال 14/09/2001 اإللتحاق بالزوج 61 6 طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة مدرسة السالم االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال حجرة النحل سجدلة مونا بنحمو 1234918

تبادل 06/09/2000 عادي 59 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الحجر األصفر فاطمة طقطاق 1181392

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق بالزوج 55 11 الشرقیة  الناضور تیزطوطین إحریكاتن االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة المستقبل كرزازي نرجس 1120121

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 47 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة بندیبان 1 السعدیة الیحیاوي 1367643

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق بالزوج 42 2 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة معاذ بن جبل االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال دار الشاوي دار الشاوي المنصوري خدیجة 772073

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 23 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي سلیمان االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال سبت الزینات الرویف كریمة الكبراوي 1406803

انتقال 09/12/2011 اإللتحاق بالزوج 23 1 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي سلیمان االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال سیدي الیمني أوالد موسى سھام عساوي 1585112

انتقال ثم تبادل 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 22 8 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال المنزلة الدشیرة مریة بنوفى 1405176

تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 13 8 طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة إدریس األول االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الحجر األصفر المرابط صفیة 1367604

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق بالزوجة 123 6 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل موسى بن نصیر االبتدائي طنجة - تطوان تطوان بني حرشن المواوجة بنشیخ المصطفى 707271

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 111 2 طنجة - تطوان شفشاون امتار م/م الحسن الوزان _أمتار االبتدائي طنجة - تطوان تطوان سوق القدیم المدرسة الجماعاتیة ملیكة 
الفاسي

محمد المصمودي 719634

انتقال ثم تبادل 16/09/1989 اإللتحاق بالزوج 98 1 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الرمامحة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان دار بني قریش بنقریش الزھرة الریمي 356609

انتقال 18/09/2004 اإللتحاق بالزوج 76 2 طنجة - تطوان تطوان دار بني قریش بنقریش االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الخروب الزیتونة سعاد الخیاط الدري 1368858
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انتقال 16/09/1997 اإللتحاق بالزوجة 75 4 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي علي بن 
حمدوش

سیدي علي االبتدائي طنجة - تطوان تطوان بغاغزة اوالد زینة فؤاد محمدي 1117177

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق بالزوج 74 6 طنجة - تطوان تطوان دار بني قریش بنقریش االبتدائي طنجة - تطوان تطوان بني لیت افرطن سمیة أقشار 1263614

انتقال 02/10/2002 اإللتحاق بالزوج 68 8 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر الحنصالي االبتدائي طنجة - تطوان تطوان السحتریین إخداشن فاطمة شكیك 1265259

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 66 4 طنجة - تطوان تطوان دار بني قریش بنقریش االبتدائي طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور الحداد سناء 1307267

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 63 11 الشاویة - وردیغة  برشید السوالم دار الحداد االبتدائي طنجة - تطوان تطوان عین لحصن عزیب عین لعالق سناء اجان 1399158

انتقال 16/09/2002 اإللتحاق بالزوج 50 4 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق سیدي أحمد بنعجیبة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم احكام فرعیة فرح البربوشي 1265729

انتقال 05/09/2002 اإللتحاق بالزوجة 48 2 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق سیدي أحمد بنعجیبة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الواد إغزاون اللغداس  محمد 1404277

انتقال 16/09/1981 عادي 44 6 طنجة - تطوان تطوان بني سعید تزغارن االبتدائي طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور توغناتن -الفرعیة عبد السالم األكرمي 149167

انتقال 15/09/2005 اإللتحاق بالزوج 38 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس تارمیالت االبتدائي طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن لبنى میموح 1400633

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوج 37 7 طنجة - تطوان تطوان السحتریین م م بني وسیم االبتدائي طنجة - تطوان تطوان بني یدر دار الشریف فاطمة عبید 1399049

انتقال 05/09/2007 عادي 31 1 طنجة - تطوان تطوان بغاغزة بغاغزة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم إبراقن البشاري فیصل 1405152

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 5 طنجة - تطوان تطوان عین لحصن عین لحصن االبتدائي طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور توغناتن -الفرعیة البوزیدي سناء 1580426

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم العزیزات االبتدائي طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور الفارسي خدیجة 1580433

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات لغوالم العزازبة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الخروب الزاویة لحسیني  فاطمة 1581046

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 21 3 طنجة - تطوان تطوان سوق القدیم امرسان االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الخروب ازكاوط زینب بوشارب 1404562

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 8 طنجة - تطوان تطوان زاویة سیدي قاسم تمرابط االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الواد البوبیین الجوھري أمال 1682844

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 11 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر المجاز كتامة االبتدائي طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور فرعیة ماجو فاطنة لملكي 1683723

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 3 طنجة - تطوان تطوان بني یدر ثالثاء بني یدر االبتدائي طنجة - تطوان تطوان الواد الرملة أسماء الشعیري الغري 1682406

تبادل 16/09/1997 عادي 81 3 فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر المختار السوسي االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق م/م. راس لوطا حمید زمیمو 1116742

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق بالزوج 44 1 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق عقبة بن نافع االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق بن یونش بني مزالة أقشار لبنى 1263613

تبادل 16/09/2005 عادي 43 2 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق عقبة بن نافع االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق علیین عین لین سلوى أوالد حمو 1400792

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 10 طنجة - تطوان طنجة أصیال الخلوة البریدیة االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق علیین فرسیوة بوشرى شكراني 1580275

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق عقبة بن نافع االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق علیین الكوف أمیمة البقاش المرابط 1579978

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 149 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الشیبان االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة كشكاشة بلحاج عروبي 724017

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 131 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء المرابطین االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن الجبیل احمد بدالل 738778

انتقال 16/09/1982 اإللتحاق بالزوج 130 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الحدادة عین عریس االبتدائي طنجة - تطوان وزان وزان مدرسة المسیرة1 حفیظة الھبطي 978157

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 129 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت أوالد لحمر االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي أقرار احمد الدراز 1049342

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 125 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م المحیط االبتدائي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة الھواوس احمد الزروالي 58523

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 113 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سوق االربعاء اوالد بن السبع االبتدائي طنجة - تطوان وزان امزفرون م م واد المخازن 1 خالد الخیاطي 92557
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انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوج 111 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر م م سیدي بوصبر حسناء شفیق 63617

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 109 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان م م ابن طفیل عزیز الحیمري 1047905

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 107 10 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة الشوافع حرث تدانة االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي م.م محمد بن عبد هللا مریم بنسلوم 1234996

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 103 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان بوقیة مریم لكرد 1044526

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 103 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل سیدي الكامل االبتدائي طنجة - تطوان وزان ازغیرة م م عقبة بن نافع الحناتة رشید بوكرعة 1173431

انتقال 16/09/1998 عادي 101 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المصامدة االبتدائي طنجة - تطوان وزان ازغیرة موالي بوشتى فرید المسناوي 1120536

انتقال 02/10/2002 عادي 101 9 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م,م النجاح اوالد عبد هللا االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن دار المودن عصام األمحراك 1267936

انتقال 04/09/2002 عادي 101 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الرمل االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي م/م الوحدة شمراخي عبد الكریم 1265230

انتقال 16/09/1997 عادي 97 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت أوالد لحمر االبتدائي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة م م عین دریج یوسف الجمیخي 1114548

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 94 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة ضایة عائشة االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان عین االربعاء نجاة البخداوي 1236032

انتقال 05/09/2003 عادي 93 4 الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة م/م اوالد عیسى المركزیة االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي تفوتة أسماء اصغیر 1308421

انتقال 02/10/2002 اإللتحاق بالزوج 93 11 تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت م الداخلة االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي الصبانین وفاء مغراس 1268155

انتقال 06/09/2001 عادي 91 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت أوالد لحمر االبتدائي طنجة - تطوان وزان ونانة م م معروف الروصافي المحسني لیلى 1238104

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق بالزوج 90 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة عامر السفلیة عبد اللطیف العیماني االبتدائي طنجة - تطوان وزان وزان م موالي المھدي الوزاني اسماء الشاوي 749260

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق بالزوجة 73 3 فاس - بولمان  موالي یعقوب سیدي داود قنطرة سبو المركز االبتدائي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة بئر ابراھیم علي سحساح 63305

انتقال 05/09/2003 عادي 71 2 طنجة - تطوان وزان بني كلة االبتدائي م م عبد هللا بن مسعود طنجة - تطوان وزان زومي اوالد یعقوب شیخي خدیجة 1306425

انتقال ثم تبادل 06/09/2001 عادي 55 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر م/م األمانة االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن لعبابدة یوسف بونوار 1235328

انتقال 05/09/2007 عادي 53 2 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة موالي بوسلھام مشرع احضر االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن م/م محمد بن بطوطة نعیمة االصفر 1404872

انتقال 05/09/2007 عادي 53 6 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات الغوازي م/م  أھل القاضي االبتدائیة االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي م/م الوحدة شباب لبنى 1404595

انتقال 06/09/2000 عادي 53 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل ابو البقاء الرندي االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین عبد االلھ تجاجي 1179784

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق بالزوج 51 9 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز حسن صفي الدین االبتدائي طنجة - تطوان وزان تروال لال عائشة كریمة األنصاري 1235969

انتقال 09/10/2006 عادي 51 7 تازة - تاونات - الحسیمة تاونات موالي عبد الكریم م/م  الكعدة الحمراء االبتدائي طنجة - تطوان وزان ابریكشة م م بني محمد لبنى قسال 1401860

انتقال 05/09/2008 عادي 49 8 دكالة - عبدة سیدي بنور بني تسیریس طھ عبد الرحمان االبتدائي طنجة - تطوان وزان عین بیضاء م م بني ایتنا رضوان الغالمي 1406755

انتقال 16/09/1999 عادي 45 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم سیدي اعمر الحاضي حلیمة السعدیة االبتدائي طنجة - تطوان وزان ونانة بوركیز نعیم رشید 1155679

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق بالزوج 45 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات ایت سیبرن سیدي بوطركة االبتدائي طنجة - تطوان وزان ونانة م م محمد عبده امھدرى ایمان 1307904

انتقال 15/12/2008 اإللتحاق بالزوج 44 10 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق بئر انزران االبتدائي طنجة - تطوان وزان عین بیضاء أمالو زھرة  شكرك 1548348
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انتقال ثم تبادل 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 37 5 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي مكناسات االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي م م القشاشدة نضال  فرید 1407002

انتقال ثم تبادل 05/09/2008 عادي 37 6 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م الرمل االبتدائي طنجة - تطوان وزان عین بیضاء أمالو الحسن بوخریصة 1406552

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 36 9 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز محمد عابد الجابري االبتدائي طنجة - تطوان وزان عین بیضاء م م بني ایتنا عائشة معروف 1548833

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق بالزوج 36 1 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م ابن مالك االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن أسطار صلیحة الشرقاوي 1404611

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 36 6 الدار البیضاء الكبرى  النواصر أوالد عزوز دار الشیخ االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي م.م محمد بن عبد هللا 1550419 فتیحة  الرضى

انتقال ثم تبادل 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 35 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان ازغار اوالد یوسف االبتدائي طنجة - تطوان وزان تروال الحجر الطویل موینة العلوشي 1367417

انتقال 02/09/2010 عادي 35 1 طنجة - تطوان وزان تروال م م اإلمام الجزولي االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي األمراج عیسى العشري 1580365

انتقال 15/12/2008 اإللتحاق بالزوج 35 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم توغیلت الشریف اإلدریسي االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م طھ حسین جمیلة التیھامي 1548497

انتقال 14/09/2001 اإللتحاق بالزوج 35 7 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون حسناء   خلیدي 1237840

انتقال 02/09/2011 مزدوج 31 9 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة كشكاشة حیاة  بوحجرة 1681001

انتقال 05/09/2011 عادي 31 2 طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف م م ابن زیدون االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي الصادة حمید بابا 1680913

انتقال 05/09/2011 عادي 31 3 طنجة - تطوان العرائش زعرورة االبتدائي م/م خربة الحراقین    طنجة - تطوان وزان زومي المرج نعمان االشھب 1681087

انتقال 02/09/2011 مزدوج 31 9 طنجة - تطوان العرائش بوجدیان م/م اإلمام مالك المركز االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة كشكاشة عبد االلھ رفیق 1681478

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 30 3 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر سیدي محمد لحمر االبتدائي طنجة - تطوان وزان مصمودة م م المنفلوطي وھبي أسماء 1548840

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق بالزوج 30 8 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة ضایة عائشة االبتدائي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة سوق الثالثاء حنان مرزن 1681420

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 30 5 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي سلیمان االبتدائي طنجة - تطوان وزان عین بیضاء تاكمشت نادیة كباص 1550527

انتقال 15/09/2005 عادي 30 3 طنجة - تطوان وزان بني كلة م م عبد الكریم الخطابي االبتدائي طنجة - تطوان وزان ابریكشة خندق الزیارة سھام لكبوري 1400484

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 6 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي محمد بن 
منصور

م/م بنمنصور االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر مسكر عائشة زیزون 1581638

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق بالزوج 29 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي سلیمان القصیبیة الشیبان االبتدائي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة الھواوس لمیاء ایشار 1368479

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق بالزوج 29 2 طنجة - تطوان وزان مصمودة م م ابن مالك االبتدائي طنجة - تطوان وزان ابریكشة الصاف تاقي زبیدة 1407561

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 29 1 الغرب - شراردة - بني  
حسین

سیدي قاسم صفصاف الصفصاف االبتدائي طنجة - تطوان وزان اسجن م/م محمد بن بطوطة 1580693 صفاء الصادقي

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق بالزوجة 28 4 الغرب - شراردة - بني  
حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي الشقاقفة االبتدائي طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر القلعة الحماموشي ھشام 1399889

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 8 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات الصفاصیف ایت اومناصف االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة م م الفقیھ القري ملیكة النو 1580672

انتقال 02/09/2010 عادي 28 2 طنجة - تطوان وزان بني كلة م م عبد الكریم الخطابي االبتدائي طنجة - تطوان وزان ازغیرة الخماس لوبنة عماني 1580904

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 1 طنجة - تطوان وزان زومي أنوال االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة یونان سمیة عطیفي 1579921

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 11 الرباط - سال - زمور - 
زعایر

الخمیسات اولماس ابو الفداء االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة الحلحال 1579771 نعیمة احناف

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق بالزوج 28 9 طنجة - تطوان العرائش بني كرفط م/م  إدریس  األول  
 المركزیة

االبتدائي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ریغة الجنوي نجالء 1580934

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق بالزوج 26 3 طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة أبو ھریرة االبتدائي طنجة - تطوان وزان امزفرون بني عاصم الدلح اسماء 1548911
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انتقال 02/09/2009 عادي 25 1 طنجة - تطوان وزان زومي أنوال االبتدائي طنجة - تطوان وزان ابریكشة اكضا عائشة أیت علي 1549553

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق بالزوج 25 11 دكالة - عبدة الجدیدة سیدي امحمد اخدیم سیدي امحمد اخدیم االبتدائي طنجة - تطوان وزان تروال أوالد البقال فاطمة عكي 1550491

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي عین یمل بوزمور  سلوى 1682366

انتقال 04/09/2012 عادي 24 7 طنجة - تطوان تطوان اوالد علي منصور اوالد علي المنصور االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي عین یمل الخملیشى نصیرة 1683596

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق بالزوج 21 8 طنجة - تطوان طنجة أصیال سبت الزینات الزینات االبتدائي طنجة - تطوان وزان ونانة م م الحریشة فاطمة الزھراء فتاح 1583903

انتقال 05/09/2011 عادي 21 10 طنجة - تطوان وزان عین بیضاء م م احمد أمین االبتدائي طنجة - تطوان وزان قلعة بوقرة اغیل والف حبیبة 1584663

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 6 طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر لشھبة االبتدائي طنجة - تطوان وزان زومي حالوة افالد سناء 1681654

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق بالزوج 14 3 طنجة - تطوان العرائش ریصانة الجنوبیة فرعیة أوالد مصباح االبتدائي طنجة - تطوان وزان ونانة افراوة العواد إیمان          1682627
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