
االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر
ي1949451نورة   أجانفالرباط1

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

واالرباط2 ز ي1949452عفاف أمنز
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949460الهام اسماعيليالرباط3
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949462مريم قنوشالرباط4
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949466كوثر همانالرباط5
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط6
ي1949467خديجة أتق 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1949470فوزية الهبطيالرباط7
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط8 ي1949473سومية  الشعب 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949475الفاللي امالالرباط9
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ة مسكتوالرباط10 ز ي1949477كنز
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949478لالسعيدة الرحالي السمالليالرباط11
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949485رشيدة الزاهديالرباط12
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949489مريم االدريسيالرباط13
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949490وفاء العوادالرباط14
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949491سعيدة حيواشالرباط15
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949497صالحة هاديالرباط16
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط17
ي1949498نجاة لعرايس 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1949499خديجة زروالالرباط18
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949504فاطمة الزهراء  الشليحيالرباط19
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949505فاطمة الركالويالرباط20
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط21
ي1949508عبد هللا بوشبب 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1949512لطيفة البقاليالرباط22
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949514حكيمة نورالرباط23
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949519فطيمة أغالسالرباط24
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط25
ي العمرائز

ي1949563مريم الزريقز
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949564حنان بوكالرباط26
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949565ايمان عيادالرباط27
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950757سهام بن حميدالرباط28
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950758مريم الصيد الرباط29
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالرباط30 ي1950936زهور الودغنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ياء والكيمياءالثانوي1949533ادراوي كوثرالرباط31 ز التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفنر

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1949547صفاء صلوالرباط32

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1949548مريم حداديالرباط33

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1949549نالشاد سلوى الرباط34

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950763مريم الزجاريالرباط35
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ات تمارة36 ي1949826نعيمة البوعزاويالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة37 ي1949834سارة   العبوديالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة38 ي1949845كوثر  خطابالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة39 ي1949859تاخش  بدةالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة40 ي1949864يرسا وسعيدالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة41 ي1949873سكينة هديالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة42 ي1949941اسماء سنوسيالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة43 ي1949944نعيمة بردةالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة44 ي1949945نرسين   لزازالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة45 ي1949952فاطمة الزهراء سويسالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة46 ي1949955ايمان الصحراويالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة47 ي1949959دالل  الراويالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة48 ي1950787ماجدة     كبديالصخنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة49 يالصخنر ي1950788محمد الحاج 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ات تمارة50 التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1949769عبد اللطيف الصمغوليالصخنر

ات تمارة51 ز وحيديالصخنر التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1949762أمير

ات تمارة52 يالصخنر
التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1949765مروى مريب 

يسيدي سليمان53 ي1950402نوال حليب 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950406مريم خوياسيدي سليمان54
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950408جميلة ايت اعزىسيدي سليمان55
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950409خديجة ارماديسيدي سليمان56
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي سليمان57 ي1950411طامو الدشنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950414وصال الكرونسيدي سليمان58
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ةسيدي سليمان59 ي1950417نوال نحنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950418ليل مرزوكسيدي سليمان60
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950421 ابتسام لغماريسيدي سليمان61
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950422سومية بونعيمسيدي سليمان62
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950425سعاد المداودسيدي سليمان63
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي سليمان64
ي1950426عزيزة استائ 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950428شيماء  السباغسيدي سليمان65
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950429الباركي أسماءسيدي سليمان66
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي سليمان67 ي1950431حفيظ خروئ 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950433هدى ولد موزونةسيدي سليمان68
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ة سعودسيدي سليمان69 ي1950435زهنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ى مطلوبسيدي سليمان70 ي1950439بوش 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 
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ي1950442نعوط اكرامسيدي سليمان71
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950445حليمة ملياناسيدي سليمان72
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950446نادية هروسيدي سليمان73
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950447أمال العراشسيدي سليمان74
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950448قاسم  التوريسيدي سليمان75
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950451نادية الخنرسيدي سليمان76
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950826ادريس النعيسيسيدي سليمان77
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950827دينة هنونسيدي سليمان78
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي سليمان79
ي1950900نادية الجريقز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

يسيدي سليمان80 ي1950929بنعيس العروئ 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ة فقنرسال81 ي1949571سمنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسال82 ي1949573أمال الحلوئ 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ى الغشويسال83 ي1949582برس 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949590مريم   سالكسال84
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949593فاطمة الزهراء الراسسال85
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949601نجيبة شانسال86
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949604سهام سعدانسال87
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي مريمسال88
ي1949616العوئز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1949634أجداد ميمونةسال89
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949639سناء عبيدارسال90
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949645نجوى أمليلسسال91
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

وضسال92 ي1949656الهام عنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949665حسناء عكةسال93
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949678حسناء المرسليسال94
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949679العيساوي ربيعةسال95
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949681حبيبة بويرزانسال96
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949683نزهة عبد اللوي علويسال97
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي الحاجسال98 ي1949745عبد النب 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1949752دنيا بوحبالسال99
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950886راضية متوكلسال100
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950135نرجس حوريالقنيطرة101
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950140سلوى  القرابالقنيطرة102
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950147بنعمي حسنةالقنيطرة103
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950153صباح وكدةالقنيطرة104
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950154سعاد سليمانالقنيطرة105
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 
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ي1950160يوسف جيقنرالقنيطرة106
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950169اكرام المجاهدالقنيطرة107
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950171حورية نبهةالقنيطرة108
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950172سعاد البوزكراويالقنيطرة109
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة110
ي1950173اسماء الورايبز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة111 ي1950177إيمان الحجوج 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950178أسماء مدكور القنيطرة112
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950180أمينة احميمكالقنيطرة113
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950181غزالن خوباشالقنيطرة114
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950182ابتسام  أيت عبدالكريمالقنيطرة115
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950184لمياء الخرازالقنيطرة116
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950189فتيحة العمريالقنيطرة117
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة118
ي1950190كوثر يوسقز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950191عمر كايرالقنيطرة119
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة120
ي1950194جهاد الزيائز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950195رجاء  الميسميالقنيطرة121
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة122
ز

ي1950196ماجدة ادغوغ
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة123 ي1950197ليل لقباقب 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950198مليكة الفقيهيالقنيطرة124
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة125
 
ي1950210فاطمة اق

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950211شيماء  بن الصالحالقنيطرة126
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950213سومية الزكاويالقنيطرة127
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950218سارة بنمزيانالقنيطرة129
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950225اسماء قداشالقنيطرة130
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950233أسماء البقالالقنيطرة131
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950234خديجة مسيكالقنيطرة132
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950238خديجة الصبارالقنيطرة133
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950239حنان طرافالقنيطرة134
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950242رشيدة الهبطيالقنيطرة135
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

اويالقنيطرة136 ي1950250خولة عضز
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950251صفاء عوريشالقنيطرة137
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950252مريم النويريالقنيطرة138
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة139 ي1950255وفاء خنر
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950266العالوة رجاءالقنيطرة140
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة141
ي1950271خديجة التازوئ 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 
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ي1950274لطيفة شطاوالقنيطرة142
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950278جواد بوقريصالقنيطرة143
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة144
ي1950281فايزة بلحارئ 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950795رشيد عمالكيالقنيطرة145
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

هرةالقنيطرة146 ز ي1950812امينة بنز
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950814مليكة السماويالقنيطرة147
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950815راجية حدوشالقنيطرة148
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950937جهان عبدينالقنيطرة149
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة150
التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950356سعاد الزعكوئز

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950364أمينة أيت سالمالقنيطرة151

يالقنيطرة152 التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950365وفاء اليعقوئ 

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950368نادية بعوادالقنيطرة153

ي1949982رشيدة بوفالةالخميسات154
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950027أسماء بلوكالخميسات155
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950030نزهة  بلغازيالخميسات156
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950044غزالن عكورالخميسات157
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالخميسات158
ي1950068ازهور القاضز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950091حسناء أغبالالخميسات159
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950876سعيدة الساسبوالخميسات160
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950458الياس المقدةسيدي قاسم161
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950462محمد الوقافسيدي قاسم162
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم163
ي1950468عبد الفتاح مرضز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950478عمر ادالكانونسيدي قاسم164
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم165
ي1950484عبد الحليم الونائز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950492احمد الحمرويسيدي قاسم166
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم167
ي1950501محمد حنيبز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950503سحر نجداويسيدي قاسم168
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ف بوشانسيدي قاسم169 ي1950509أش 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950513الهام جاللسيدي قاسم170
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950518حكيمة بنعاللسيدي قاسم171
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950521أحمد  فلسيدي قاسم172
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950525جالل مورجانسيدي قاسم173
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950526عمر وحزىسيدي قاسم174
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950528عصام البطاهريسيدي قاسم175
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950532يوسف احدافسيدي قاسم176
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 
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ي1950537نوال  بقاصسيدي قاسم177
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950555حميد بوزردةسيدي قاسم178
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950558مونية العرويسيدي قاسم179
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950565ملود مرونسيدي قاسم180
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم181
ي1950566زهنر الراضز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950567محمد آيت حميسيدي قاسم182
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950570حسن الرايسيدي قاسم183
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950572سماعيل  مونسيدي قاسم184
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم185
ي1950574حفصة الغيائ 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950593الزهراء مشكورسيدي قاسم186
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950596زكرياء العباسيسيدي قاسم187
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950606فاطمة الزهرة البكاريسيدي قاسم188
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950610رشيد هاشيميسيدي قاسم189
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950613عبد الفتاح كوالنسيدي قاسم190
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950615خالد  أقزيزسيدي قاسم191
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم192
ي1950619عبد العزيز الزمرائز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950622رشيدة قسميسيدي قاسم193
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950628نجية  أنوارسيدي قاسم194
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950630عبد هللا السمالليسيدي قاسم195
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950633شادية الكناويسيدي قاسم196
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم197
ي1950644مصطقز حسوئز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم198
ي1950835سكينة العاطقز

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

يسيدي قاسم199
ز
ة شاق ي1950848سمنر

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

ي1950852حسن اشودانسيدي قاسم200
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950856سالم بوعرفةسيدي قاسم201
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950946لمياء مزيانسيدي قاسم202
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950947عبد الرزاق علويسيدي قاسم203
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950658عبد الرزاق صندوديسيدي قاسم204

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950663مراد عبيلةسيدي قاسم205

ي الشداديسيدي قاسم206 بية البدنيةالثانوي1950665العرئ  التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الن 

يسيدي قاسم207
 
ق ي بنرس 

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1950672عبد الغائز

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1950675محمد عاصميسيدي قاسم208

يسيدي قاسم209
التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1950860طه عرس 

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950840شيماء بوطنجيةسيدي قاسم210

يسيدي قاسم211
التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950738غزالن الفرجائز

Page 6



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة األولية بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين         

                              لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                   

       إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950849خليل الطاهرسيدي قاسم212

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950850ريم انصاف أمهريرسيدي قاسم213

ي1949492جهان منشارالرباط214
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950187شيماء بلمقدمالقنيطرة215
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950205شيماء هدالقنيطرة216
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950206سعاد ازمارالقنيطرة217
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950229السعيد الشوايالقنيطرة218
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي1950243هاجر شاهديالقنيطرة219
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

يالقنيطرة220
التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950938مريم قرس 

ي1949649محمد أقديم سال221
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 

ي فاطمةسيدي سليمان222
ئز ي1950453الن 

ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 
التعليم االبتدائ 

وك الزعيمسيدي قاسم223 ي1950515من 
ي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائ 

التعليم االبتدائ 
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