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 ونوع التلقيحاإلقليمية توزيع مراكز التلقيح حسب املديريات 
 نوع اللقاح العنوان اجلماعة املركز املديرية اإلقليمية ر. ت.

 سينوفارم  اإلداري، بين مالل شارع بريوت، احلي بين مالل ثانوية احلسن الثاني التأهيلية بين مالل 1

 فايزر  حي جماط، قصبة تادلة قصبة تادلة ثانوية مرالي رشيد التأهيلية بين مالل 2

 فايزر  شارع حممد اخلامس، القصيبة القصيبة ثانوية طارق بن زياد التأهيلية بين مالل 3

 سينوفارم  اغبالةاحلي اإلداري  أغبالة ثانوية سيدي عمرو اوحلي التأهيلية بين مالل 4

 فايزر طريق تادلة بلدية خنيفرة خنيفرة ثانوية أبي القاسم الزياني التأهيلية خنيفرة 5

 فايزر طريق مكناس بلدية مريرت مريرت ثانوية أم الربيع التأهيلية خنيفرة 6

 سينوفارم اكلموس املركز أجلموس ثانوية الزهراوي اإلعدادية خنيفرة 7

 سينوفارم تيغسالني املركز تغسالني الكركرات التأهيليةثانوية  خنيفرة 8

 سينوفارم شارع العلويني خريبكة خريبكة ثانوية  ابن ياسني التأهيلية خريبكة 9

 فايزر  زنقة واد كرو وادي زم وادي زم ثانوية سيدي عبد العزيز اإلعدادية خريبكة 10

 سينوفارم  احلي اإلداري أبي اجلعد أبي اجلعد ثانوية الفارابي التأهيلية خريبكة 11

 فايزر  شارع بين عمري خريبكة خريبكة التأهيليةاملوحدين ثانوية  خريبكة 12

  سينوفارم شارع العلويني الفقيه بن صاحل الفقيه بن صاحل التأهيلية بئر انزران ثانوية  الفقيه بن صاحل 13

 فايزر شارع العلويني الفقيه بن صاحل بن صاحل الفقيه ثانوية الكندي التأهيلية الفقيه بن صاحل 14

 فايزر  احلي االداري سوق السبت سوق السبت ثانوية حممد السادس اإلعدادية الفقيه بن صاحل 15

 فايزر  حي النصر أوالد عياد أوالد عياد ثانوية الفارابي التأهيلية الفقيه بن صاحل 16

 سينوفارم  مركز مجاعة دار ولد زيدوح دار ولد زيدوح التأهيليةثانوية احلسن األول  الفقيه بن صاحل 17
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 نوع اللقاح العنوان اجلماعة املركز املديرية اإلقليمية ر. ت.

 فايزر أزيالل )البلدية( أزيالل )البلدية( ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل 18

 فايزر مركز مجاعة أيت احممد أيت احممد ثانوية أيت احممد التأهيلية  أزيالل 19

 فايزر مركز مجاعة افورار افورار ثانوية اللوز اإلعدادية أزيالل 20

 فايزر مركز مجاعة بزو بزو ثانوية تيفارييت التأهيلية أزيالل 21

 سينوفارم مركز مجاعة تاكلفت تاكلفت ثانوية احلسن األول التأهيلية أزيالل 22

 سينوفارم مركز مجاعة تبانت تبانت اإلعدادية ثانوية تبانت أزيالل 23

 فايزر مركز مجاعة تدلي فطواكة تدلي فطواكة ثانوية ابن خلدون التأهيلية أزيالل 24

 سينوفارم مركز مجاعة تنانت تنانت ثانوية تنانت االعدادية أزيالل 25

 سينوفارم دمنات )البلدية( دمنات )البلدية( ثانوية دمنات التأهيلية أزيالل 26

 سينوفارم  مركز مجاعة موالي عيسى بن إدريس موالي عيسى بن إدريس ثانوية موالي عيسى بن ادريس اإلعدادية أزيالل 27

 فايزر  مركز مجاعة واويزغت واويزغت املدرسة املركزية واويزغت أزيالل 28

 


