
االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016التربية البدنيةالثانوي1950837بسمة بومهديسيدي قاسم641

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1950684مصطفى بوكراعسيدي قاسم642

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950702الياس لبعاجسيدي قاسم643

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950707محمد كصانيسيدي قاسم644

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة اإلنجليزيةالثانوي1950709هناء خموسسيدي قاسم645

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة اإلنجليزيةالثانوي1950710وليد عطاريسيدي قاسم646

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة اإلنجليزيةالثانوي1950708أسماء بنعمرسيدي قاسم647

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة اإلنجليزيةالثانوي1950863فوزي صنويسيدي قاسم648

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950714سناد غزالنسيدي قاسم649

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950897املتوكل فاطمةسيدي قاسم650

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950729نوفل املجبدسيدي قاسم651

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950728عزالدين بنحمادةسيدي قاسم652

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950730أمين أهليبوسيدي قاسم653

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي69297خالد أتايسيدي قاسم654

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950945فاطنة السكوريسيدي قاسم655

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950499الحربولي عبد هللاسيدي قاسم656

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950496زكرياء  شكيرسيدي قاسم657

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

Page 1



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950493خديجة الهنجلسيدي قاسم658

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950487بشرى شكيرسيدي قاسم659

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950465رجاء الهالليسيدي قاسم660

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950464مومنة  العونيسيدي قاسم661

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950460جليلة الحنونيسيدي قاسم662

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950459عزوز الحراقسيدي قاسم663

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950949عبد السالم حنونسيدي قاسم664

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950944سكينة لخضرسيدي قاسم665

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950502هاجر مساعدسيدي قاسم666

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950635فاطمة الزهراء  املصلوحيسيدي قاسم667

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950898محمد   خلوقسيدي قاسم668

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950481أنس    الورديسيدي قاسم669

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950636املهدي جمليسيدي قاسم670

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950951سعيدة العروص يسيدي قاسم671

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950556املصطفى الوزانيسيدي قاسم672

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950587جامع  سموكسيدي قاسم673

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950568عبد الرفيع بنيسسيدي قاسم674

Page 2



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950510سعاد حمدانيسيدي قاسم675

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950888ادريس ي لحسنسيدي قاسم676

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950854أنس  دهشورسيدي قاسم677

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950834رشيد اهوتنسيدي قاسم678

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950594أحمد املسناويسيدي قاسم679

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950832عبدالسالم  الخديريسيدي قاسم680

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950616هند   بنعاشيرسيدي قاسم681

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950612احمد بوتكطيتسيدي قاسم682

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950590يوسف عالويسيدي قاسم683

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950603نور الدين املوساويسيدي قاسم684

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950551ياسين حيدةسيدي قاسم685

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950549بوشعيب الكيحلسيدي قاسم686

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950545مصطفى ديوانسيدي قاسم687

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950542محمد املشروحيسيدي قاسم688

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950539سعيد عالمسيدي قاسم689

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950538عبد الرحيم لزهرسيدي قاسم690

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950527جواد اورحوسيدي قاسم691

Page 3



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950517يونس  كاديريسيدي قاسم692

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950512عبد املنعم خربوشسيدي قاسم694

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950440دنيا العرفسيدي سليمان695

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950423نعيمة املتوكلسيدي سليمان696

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949652فاطمة الزهراء سيمورسال697

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949659بالخير فدوىسال698

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949646نسيمة النصيحيسال699

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949607بشرى دكانسال700

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950801سميرة ملوخالقنيطرة701

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950800حسن وراميالقنيطرة702

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950288خديجة الزكريالقنيطرة703

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950924وئام بن الخطابالقنيطرة704

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950286فاطمة الزهراء الحريالقنيطرة705

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016االجتماعياتالثانوي1950870عبداملنعم  مفتاحالقنيطرة706

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950345دنيا البعلوكالقنيطرة707

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950340سارة العمرانيالقنيطرة708

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950343أحمد املعناويالقنيطرة709

Page 4



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة 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)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950806بوعزة املناريالقنيطرة710

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950808مصطفى زيانالقنيطرة711

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950341ياسين بيدوريالقنيطرة712

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950342كمال أبوالوفاءالقنيطرة713

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950818سمر  بوزيانيالقنيطرة714

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950165الهام مداحالقنيطرة715

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950179حورية املودنالقنيطرة716

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950188كلثوم أيت بريكالقنيطرة717

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950215مرية املتنبيالقنيطرة718

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950204فاطمة الزهراء الروىالقنيطرة719

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950217دنيا هنانالقنيطرة720

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950232سمية الحسنيالقنيطرة721

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1949774فاطمة قاسميالصخيرات تمارة722

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفلسفةالثانوي1949971ادريس الدعيفيالصخيرات تمارة723

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949906فائزة بيهيالصخيرات تمارة724

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949916سارة املخلخلالصخيرات تمارة725

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949926فاطمة يوسريالصخيرات تمارة726

Page 5



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949935سارة لشقرالصخيرات تمارة727

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949951حفصة  الخطاريالصخيرات تمارة728

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949958زينب  بنعائشةالصخيرات تمارة729

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949962رجاء سالس يالصخيرات تمارة730

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949893الهام العافيةالصخيرات تمارة731

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949818سمية عسوالصخيرات تمارة732

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949823رشيدة  عزيزيالصخيرات تمارة733

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949843سعيدة هبوشالصخيرات تمارة734

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949848نورة  العراشالصخيرات تمارة735

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949853مريم سكيريالصخيرات تمارة736

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949861فاطمة فوزيالصخيرات تمارة737

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949872فوزية  الهداريالصخيرات تمارة738

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949913فاطمة الزهراء العودالصخيرات تمارة739

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949879رشيدة أوداودالصخيرات تمارة740

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949912حسناء عياشالصخيرات تمارة741

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949903سمية فرحتيالصخيرات تمارة742

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949814نور الهدى بومسلوتالصخيرات تمارة743

Page 6



االطارالفوجالتخصصالسلكالرقم المالياالسم والنسبالمديرية ت.ر

           الالئحة الرابعة بأسماء السيدات والسادة أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين             

                          لجهة الرباط سال القنيطرة الذين تم ترسيمهم بشكل نهائي                                          

إثر نجاحهم في امتحان التأهيل املنهي

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949811عكو رشيدةالصخيرات تمارة744

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950775نزهة الصادقيالصخيرات تمارة745

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949805نوال بنيفيالصخيرات تمارة746

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949802عزيز بن هريالصخيرات تمارة747

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949820خديجة الزياتيالصخيرات تمارة748

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949875ماجدة التباعيالصخيرات تمارة749

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949956سعاد قدمريالصخيرات تمارة750

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949966سناء رزينالصخيرات تمارة751

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949887هند أحنوشالصخيرات تمارة752

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949975فاطنة باللالصخيرات تمارة753

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949860كوثر املرتزقالصخيرات تمارة754

التعليم االبتدائي  (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950904سناء الصابيريالصخيرات تمارة755

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1988583لبنى مزيانالصخيرات تمارة756

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950911سناء لوكيلالصخيرات تمارة757

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950781جميلة قزبارالصخيرات تمارة758

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950908أسماء شفيقالصخيرات تمارة759

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016التربية البدنيةالثانوي1949522نورة هاللالرباط760
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التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016التربية البدنيةالثانوي1949569عالء شكريتالرباط761

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1949523نوال برحوالرباط762

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1949525إيمان البركيالرباط763

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1949527أسماء والطالبالرباط764

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الرياضياتالثانوي1949528خديجة قالم االدريس يالرباط765

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950762رشيد بنبلةالرباط766

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1949539زينب الهايلالرباط767

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1949532املصطفى بوزيديالرباط768

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1949538نعيمة جمالالرباط769

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1949536بشرى اليقوتيالرباط770

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1949540إيمان أيت احمادوشالرباط771

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة الفرنسيةالثانوي1950766اكرام أزهرالرباط772

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016علوم الحياة واألرضالثانوي1949554ليلى القندس يالرباط773

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016علوم الحياة واألرضالثانوي1949553سارة بلحاجالرباط774

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016علوم الحياة واألرضالثانوي1949560خديجة بنايزاالرباط775

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016علوم الحياة واألرضالثانوي1949559فاطمة الزهراء أعليوانالرباط776

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949567لبنى بوجريفنالرباط777
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التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949479فاطمة الزهراء عطاويالرباط778

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949521سناء العشيرالرباط779

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949484بسمة الهاشمي عليالرباط780

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1988691سامية   ضفيرالرباط781

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949509زينب الروحيالرباط782

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949518عزيزة بولحروفالرباط783

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949486سعاد  العدكالرباط784

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949465فاطمة أورحوالرباط785

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949487حنان العالويالرباط786

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949494بشرى صابرالرباط787

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1949468ايمان زيدانالرباط788

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016الفلسفةالثانوي1950915عصام بوعاللةالخميسات789

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016الفيزياء والكيمياءالثانوي1950111سميرة محبيالخميسات790

التعليم الثانوي  (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950934ادقيش دليلةالخميسات791

التعليم الثانوي (ة)أستاذ2016اللغة العربيةالثانوي1950114فاطمة الزهراء عدنانيالخميسات792

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950094سعاد حرملالخميسات793

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950000حسناء  مستنصرالخميسات794
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التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950028فتيحة قرواشالخميسات795

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950087فدوى آزرمقالخميسات796

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950100مقروط وسامالخميسات797

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950089صوفيا  الخالديالخميسات798

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950875مريم  صطورةالخميسات799

التعليم االبتدائي (ة)أستاذ2016مزدوجاالبتدائي1950067محمد موس ىالخميسات800
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