
زعير زمور سال الرباط:  لجهة والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

الرباط:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

االنذار رسالةالمعاش على اإلحالةحديكي المصطفىالرباط الرياض حيالتربوي والتوجيه التخطيط مركز

االنذار رسالةالمعاش على اإلحالةزروال السالم عبدالرباط الرياض حيالتربوي والتوجيه التخطيط مركز

جارية قضائية دعوىالطوعية المغادرةناصر حاج فوزيةالرباط الرياض حيالتربوي والتوجيه التخطيط مركز

االنذار رسالةأخرى بوزارة اإللحاقاإلدريسي عليالرباط التقدم حيالوطنية والملتقيات التكوينات مركز

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةالسباعي محمدالرباط تامسنا بابالتعليم مفتشي تكوين مركز

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةالبكاري حمادالرباط المقاومة شارعالشرقاوي أحمد مدرسة

المحيط إعدادية
 حسان مقاطعة السينيغال شارع

الرباط
جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةقشتو عمر

المحيط إعدادية
 حسان مقاطعة السنيغال شارع

الرباط
منفذ غير قضائي حكمإسناد بدون االحتاللبوشعيب بلبصير المرحوم ورثة

االنذار رسالةأخرى بمدينة للعمل االنتقالالصالحي ربيعةالرباط الرياض حي العرفان مدينةالجهوي التربوي المركز

االنذار رسالةأخرى بمدينة للعمل االنتقالسعيد بلوطالرباط حسان شالة زنقةالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية

االنذار رسالةأخرى بمدينة للعمل االنتقالدادة ولد محمدالرباط حسان مقاطعةالتأهيلية لالعائشة ثانوية

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةمزيان محمدالرباط الجامع ديور البرازيل زنقةالحدائق مدرسة

قانونية غير بصفة وظيفية أو إدارية لمساكن المحتلين الئحة

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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الرباط:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

الجميل المنظر مدرسة
 أكدال المخازن وادي 6 زنقة

الرباط
جارية قضائية دعوىالمهام من االعفاءاطريشة لطيفة

هللا عبد بن عالل مدرسة
 العكاري الزرقطوني محمد شارع

الرباط
االنذار رسالة زيزي ليلى

بالرباط الوزارة نيابة 
 أكدال- الليمون حي- ديكارت زنقة

الرياض
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدبوزكية الدين عز

جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدطلحة محمد-اليوسفية مقاطعة- النهضة حيهللا عبيد بن طلحة إعدادية

اإلعدادية خلدون ابن ثانوية
-  الجامع ديور حي مالي، زنقة

-حسان مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةسند بدون احتاللغيني السر الحميد عبد ورثة

االنذار رسالةأخرى بمدينة للعمل انتقالنحية عزيز-اليوسفية مقاطعة- الطائرات حياإلعدادية زيدون ابن ثانوية

اإلعدادية البخاري اإلمام ثانوية
 مقاطعة- أكدال-الويدان بين قنطرة

-الرياض أكدال
إجراء أي يتخذ لممتقاعدعبابوش محمد

جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدفشتال فاطمة-حسان مقاطعة- السينغال زنقةاإلعدادية التادلي ثانوية

اإلعدادية التادلي ثانوية
 مقاطعة- العرب جزيرة زنقة

-حسان
منفذ غير قضائي حكم- إنذار رسالةمتقاعدنرجس فاطمة

التأهيلية الثاني الحسن ثانوية
- حسان-األزهر ادريس زنقة

حسان مقاطعة
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللبلشهب حماد ورثة

منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدبلعبد محمداليوسفية مقاطعة- المودة حياإلعدادية الخوارزمي ثانوية

التأهيلية الليمون ثانوية
- الليمون حي تومرت، ابن زنقة

الرياض أكدال مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدالسباعي  أحمد

التأهيلية الليمون ثانوية
- الليمون حي تومرت، ابن زنقة

الرياض أكدال مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعداألبيض العزيز عبد

التأهيلية الليمون ثانوية
 أكدال مقاطعة- الليمون حي

الرياض
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةأخرى بمدينة للعمل اإلنتقال  اإلعفاءسالمي محمد

التأهيلية الليمون ثانوية
 أكدال مقاطعة- الليمون حي

الرياض
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللالزموري التهامي ورثة

التأهيلية الليمون ثانوية
 أكدال مقاطعة- الليمون حي

الرياض
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللطلحة علي ورثة

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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الرباط:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدبويه المهديالمنصور يعقوب حياإلعدادية السعدية حليمة ثانوية

جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدخرموش الرحمان عبدالمنصور يعقوب حياإلعدادية السعدية حليمة ثانوية

جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةسند بدون احتاللالمرزباني الغني عبد-حسان مقاطعة- شالة بابالخامس محمد مدارس ثانوية

الشرقاوي أحمد مدرسة
- المحيط حي- المقاومة شارع

حسان مقاطعة
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللالبكاري حمادي ورثة

(صعوبة) منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدالرافعي العيداليوسفية مقاطعة-  التقدم حيالقاسمي أحمد مدرسة

التوحيد مدرسة
- المالح باب ، وقاصة زنقة

-حسان مقاطعة
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللالزحودي السالم عبد ورثة

تامسنا باب مدرسة
- العكاري حي-تامسنا باب ساحة

-حسان مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدبنسالم إدريس

الحدائق مدرسة
– الجامع البرازيل،دير زنقة

-المنصور يعقوب مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدأمغراس موحى

الحدائق مدرسة
-الجامع ديور- البرازيل زنقة

-حسان مقاطعة
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةسند بدون احتاللالعاصمي لكبير ورثة

منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدجد مبارك-حسان مقاطعة-  الجامع ديور حيالخنساء مدرسة

تامسنا باب مدرسة
- العكاري حي-تامسنا باب ساحة

-حسان مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةسند بدون احتاللالسقاط أحمد

المومن عبد مدرسة
- حسان حي القصيبة، زنقة

-حسان مقاطعة
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدمقداد الضاوية

المومن عبد مدرسة
- حسان حي القصيبة، زنقة

-حسان مقاطعة
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدبوزنيك هللا عبد

االنذار رسالةسابقا الدولة كاتبة العابدة لطيفةالرباط الخامس محمد شارعيوسف موالي ثانوية

االنذار رسالةالمعاش على اإلحالةمصدق اإلله عبدالرباط الخامس محمد شارعيوسف موالي ثانوية

ياسر بن عمار مدرسة
 يعقوب مقاطعة- الشبانات زنقة

-المنصور
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةمتقاعدالحديود بوشتى

المخازن وادي مدرسة
 يعقوب مقاطعة–  األقواس حي

-المنصور
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةسند بدون احتاللالعلوي الحسن. موال

المخازن وادي مدرسة
 يعقوب مقاطعة- األقواس حي

-المنصور
جارية قضائية دعوى- إنذار رسالةسند بدون احتاللالعلوي اسماعيل. موالي

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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تاشفين بن يوسف مدرسة
 مقاطعة- الشباب حي النور، شارع

المنصور يعقوب
منفذ غير قضائي حكم-  إنذار رسالةمتقاعدكارا الحسين
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سال:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

نيابي انذاروفاةحمداني مليكة ورثةالسهول العرجاتهللا عبد بن محمد سيدي اع

جارية قضائية دعوىتقاعدالمكني ابراهيمتابريكت مقاطعةالحرة السيدة/اع

جارية قضائية دعوىتقاعدرقية عيسىتابريكت مقاطعةتاشفين بن يوسف/اع

نيابي انذارطوعية مغادرةالعلمي ادريسلمريسة مقاطعةالنهضة/ ثا

منفذ غير قضائي حكمالمهام من إعفاء(العلوي) الحنافي الحسن مواليالعيايدة مقاطعةشوقي أحمد/ ثا

نيابي انذارأخرى بمدينة للعمل انتقالبلمكي محمدلمريسة مقاطعةالتقنية الفرابي/ ثا

جارية قضائية دعوىتقاعدبقاشا يونسالسالم حي بطانة مقاطعةالتطواني الفقيه/ ثا

نيابي انذاراسناد بدون االحتاللرشيد بلعيداحصين مقاطعةالزياني أوحمو موحى/ثا

جارية قضائية دعوىتقاعد+  االلحاقرشدي عامرتابريكت مقاطعةالعياشي/ م

جارية قضائية دعوىالعزل+  السجنالدرقاوي العزيز عبدتابريكت مقاطعةالعياشي/ م

نيابي انذاروفاةالودغيري هللا عبد ورثةتابريكت مقاطعةالذهب وادي/ م

جارية قضائية دعوىتقاعدالمحفوظي ادريستابريكت مقاطعةالمسكيني رحال/م

جارية قضائية دعوىتقاعدالسفياني الرحيم عبدلمريسة مقاطعةالدكالي موسى سيدي/م

نيابي انذاروفاةاالدريسي محمد ورثةبوقنادل جماعةبوقنادل م/م

نيابي انذاربالجماعة موظفةاعنيبة نجيةبوقنادل جماعةبوقنادل م/م

نيابي انذارتقاعدالعمري عبدالعزيزتابريكت مقاطعةالوزارة مستودع

إجراء أي يتخذ لمأخرى بمدينة للعمل انتقالبراد عليلمريسة مقاطعةسال نيابة مقر

االنذار رسالةالمعاش على اإلحالةالحسين بندوزسال تابريكت الماء رأسالوزارة مستودع

االنذار رسالةالمعاش على اإلحالةحدهم بورزيزةسال تابريكت الماء رأسالوزارة مستودع

منفذ غير قضائي حكممتقاعدبناصر حزافالمعمورة حي الخميسات بلديةالذهبي المنصور اعدادية

منفذ غير قضائي حكممتقاعدهللا عبد القهار عبدتيفلت بلديةاالعدادية جروم ابن ثانوية

الخميسات بلديةالتاهيلية الياسمين ثانوية
 دعلوش السيد ارملة السكوري صالحة

عالل
اشعار رسالةالمعتمر وفاة

منفذ غير قضائي حكممتقاعدالقادر عبد العمريولماس جماعةالتاهيلية السادس محمد ثانوية

جارية قضائية دعوىمتقاعدادريس خوييالسالم حي الخميسات بلديةاالعدادية اسماعيل موالي ثانوية

جارية قضائية دعوىمتقاعدمحمد اقسوالتقدم حي الخميسات بلديةاداري سكن

جارية قضائية دعوىمتقاعدبلقاسم بولعيزالرماني ببلدية السعادة حياداري سكن

اشعار رسالةاخرى بمدينة للعمل انتقلالرحيم عبد الكيحلالرماني ببلدية السعادة حياداري سكن

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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الخميسات:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

االمل مدارس مجموعة
 سيدي الجوهرة عين جماعة

بوخلخال
اشعار رسالةاسناد بدون االحتاللالقدوري قدور

االمل مدارس مجموعة
 سيدي الجوهرة عين جماعة

بوخلخال
اشعار رسالةاسناد بدون االحتاللالقدوري عيسى

جارية قضائية دعوىمعزولالميسوري احمدتيفلت دائرة بلقاسم جماعةآيتالسبت سوق مدارس مجموعة

الخميسات بلديةعياض القاضي مدرسة
 الهاكور السيد ارملة امينة عكيدة

الحسين
جارية قضائية دعوىالمعتمر وفاة

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةفتحي الميلوديالعودة عين عياض القاضي/ ثاالعودة عين عياض القاضي/ ثا

جارية قضائية دعوىاالستقالةالطلحاوي يوسفتمارة زاكوراإلعدادية ابن ثانويةتمارة زاكوراإلعدادية ابن ثانوية

إنذار رسالةانتقالالرحميني رحالتمارة اإلعدادية سينا ابن ثانويةتمارة اإلعدادية سينا ابن ثانوية

اإلعدادية المريني الحسن أبي ثانوية
 المريني الحسن أبي ثانوية

صباح/  ج  اإلعدادية
إنذار رسالةانتقالبركاوي أحمد

اإلعدادية المريني الحسن أبي ثانوية
 المريني الحسن أبي ثانوية

صباح/  ج  اإلعدادية
إنذار رسالةانتقالالفطوشي محمد

 اإلعدادية الحمداني فراس أبي ثانوية

تمارة

 الحمداني فراس أبي ثانوية

تمارة اإلعدادية
إنذار رسالةاالنتقالبنشرقي إبراهيم

جارية قضائية دعوىالوفاةهللا ستر محمد ورثةالصخيرات بلدية اإلدريسي/ إعاإلعدادية اإلدريسي ثانوية

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةأولمكي فاطمةالصخيرات بلدية اإلدريسي/ إعاإلعدادية اإلدريسي ثانوية

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةبوفوس عليتمارة اإلعدادية األمل ثانويةتمارة اإلعدادية األمل ثانوية

تمارة التأهيلية الدغمي العربي ثانوية
 التأهيلية الدغمي العربي ثانوية

تمارة
إنذار رسالةانتقالمبطول وكيل

تمارة التأهيلية الشفشاوني هللا عبد ثانوية
 التأهيلية الشفشاوني هللا عبد ثانوية

تمارة
جارية قضائية دعوىوفاةالحالني محمد ورثة

 مرس الزياني أوحمو موحى ثانوية

الخير

 الزياني أوحمو موحى ثانوية

الخير مرس
بلفقيه الهدى نور

 المفتشين تكوين بمركز اإللتحاق

بالرباط
إنذار رسالة

إنذار رسالةانتقالبنموسى الرحيم عبدعزة أم جماعة عزة أم م/ معزة أم جماعة عزة أم م/ م

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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تمارة الصخيرات:  النيابة

 اإلدارية الوضعيةالكامل اإلسم(والحي الجماعة)  العنوانالمؤسسة
1

جارية قضائية دعوىالوفاةدربال محمد ورثةصباح جماعة الشراط واد م/مالشراط واد م/م

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةبريك نجمةتمارة الروداني إبراهيم مدرسةتمارة الروداني إبراهيم مدرسة

زعير يحيى سيدي األول إدريس مدرسة
 يحيى سيدي األول إدريس مدرسة

زعير
جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةالقطيبي محمد

إنذار رسالةالمعاش على اإلحالةالماضي عاللالصخيرات الفتح مدرسةالصخيرات الفتح مدرسة

إنذار رسالةالمعاش على اإلحالةبنكيران صباحالهرهورة جماعة الفرابي مدرسةالهرهورة الفرابي مدرسة

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةالهوس إبراهيمتمارة المسيرة مدرسةتمارة المسيرة مدرسة

إنذار رسالةوفاةبنتامي ورثةالصخيرات الياسمين مدرسةالصخيرات الياسمين مدرسة

إنذار رسالةوفاةالمختار الزبير ورثةعتيق عين سالمة أوالد مدرسةعتيق عين سالمة أوالد مدرسة

تمارة زرارة مدرسة
 األوداية كيش زرارة مدرسة

تمارة القرية
جارية قضائية دعوىسند بدون احتاللالهراس سعيد

جارية قضائية دعوىالمعاش على اإلحالةادهمو محمدتمارة المومن عبد مدرسةتمارة المومن عبد مدرسة

للسكن المحتل حول معطياتالمحتل السكن موقع
 اإلفراغ مسطرة مرحلة
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