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 الناجحون بصفة نهائية. -1

 اإلطار ر ب ت و رقم التأجير Nom et prénom االسم والنسب ر ت
 قرار

 اللجنة 

 )ة( ناجح أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي ABDEL ILAH ELMOTAKI 1239941 I 189163 عبد اإلله المتاقي  .1

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي ABDELFETTAH BENSSASSI 54864 QA 47732 بنساسي عبد الفتاح  .2

 ناجح )ة( أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ABDELGHANI ELOUAHAMI 1410306 IB125467 عبد الغاني الوهامي  .3

 ناجح )ة( التعليم االبتدائيأستاذ  ABDELGHANI LAGMIRS 1156184 I 372428 عبد الغني لكميرس  .4

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي ABDELHAK NEMMAOUI 89266 I 319 893 عبد الحق النماوي  .5

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي ABDELKARIM ELKHANFOURI 1236447 IB103874 عبد الكريم الخنفوري  .6

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي ABDERRAHIM LEMSAF 744390 I291253 عبد الرحيم المساعف  .7

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي ABDESSADIK LAAZIRI 1046351 I354470 عبد الصديق لعزيري  .8

 ناجح )ة( أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي AHMED ELAJLAOUI 90733 I 196742 أحمد العجالوي  .9

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي AHMED SABRI 1120944  I 380932 أحمد الصابري  .10

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي CHERKAOUI HAFFOUD 56641 QA46709 الشرقاوي حفوظ  .11

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي CHERKI BAKHOUTE 58006  QA39034 الشرقي بخوت  .12

 ناجح )ة( التعليم االبتدائيأستاذ  DRISS MOUHIM 1268496 I497748 ادريس مهيم  .13

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي EL HACHMI EL KADDOURI 92041 V88427 الهاشمي القدوري  .14

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي FOUAD BOULEMNAZIL 1156190 I373642 فؤاد بولمنازيل  .15

 ناجح )ة( االبتدائي أستاذ التعليم HAMID ELARABAT 1265639 I500777 حميد العربات  .16

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي HAMID HADDADI 1044022 IA35114 حميد حدادي  .17

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي HASSAN HRIMOU 216906 I126866 حسن هريمو  .18

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي KHALID FAHMI 1266688 IB110102 فهمي خالد  .19

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي LAHCEN EL-BAKCHI 89300 I 304043 البكشيلحسن   .20

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED DAHMOUN 59770 i292848 محمد دهمون  .21

 ناجح )ة( أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي MOHAMED EL HAJY 1410238 va 73206 الحاجي محمد  .22

 ناجح )ة( أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي MOHAMED ENNASSIMI 180244 I59352 محمد النسيمي  .23

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي NAJIB ABDELMOULA 706805 I208302 عبدالمولى نجيب  .24

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي NOUREDDINE KADDOURI 1120984 IA 38167 نورالدين قدوري  .25

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي SAAIDA LKAD 1401160  i 410772 سعيدة لقاد  .26

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي SAID BEN YAHIA 1156317 I420868 سعيد بن يحيا  .27

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي SALAH ELBAGHAZAOUI 56265 QA 48897 الصالح البغزاوي  .28

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي WIDAD MAHBOUB 1120977 I408541 وداد محبوب  .29

 ناجح )ة( أستاذ التعليم االبتدائي YOUNESS MOUNQADI 1178505 i389642 يونس منقادي  .30
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 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي LAHCEN TAGUELLA 1156146 i351591 الحسن تكال  .1

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي MUSTAPHA AIT MBARK 1367035 I 517049 مصطفى ايت مبارك  .2

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED BOUNOUAR 91093 I 339912 محمد بونوار  .3

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي HICHAM BADRANI 1233762 I477298 هشام بدراني  .4

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي KHALED AIT EL HAJ 1305638 I 516225 خالد ايت الحاج  .5

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي ABDELWAHID IHYAOUI 1156227 I391748 عبد الواحد إحيوي  .6

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي AHMED KADRANI 1048376 I352208 أحمد كدراني  .7

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي BRAHIM CHOUGDALI 63536 IB44329 شكدالي ابراهيم  .8

 االنتظارالئحة  أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي MOHAMED EN-NACIR 1545852  I551321 محمد النصير  .9

 الئحة االنتظار أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMMED FERROUD 62575 QA 13733 محمد فرود  .10
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 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي HAFID CHERROU 1123023 V122128 حفيظ شروا  .11

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED DIANI 1175432 IB97348 محمد الدياني  .12

 غير ناجح أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي MUSTAPHA LEMDOUN 1120956 I 389717 مصطفى لمدون  .13

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي AZHOR MEJDOUBI 1550858 i 340770 ازهور مجدوبي  .14

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي NOUREDDINE EL HASSANI 1550275 Ib127832 الحساني نور الدين  .15

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED ENNACIRI 740352 I 210624 محمد الناصيري  .16

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED LOTFI 62727 WB26564 لطفي محمد  .17

 غير ناجح أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي MUSTAPHA AITIDIR 1282351 I526392 المصطفى أيت يدير  .18

 غير ناجح أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي YOUSSEF OUMANI 1504824 I 584549 يوسف أمني  .19

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي ABDELOUAHED BENYAHIA 1548938 I549619 بنيحيا عبد الواحد  .20

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي BOUCHTA NOUR 380313 QA21921 بوشتى نور  .21

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي HAMID HARMAK 744563 IB 42529 حميد هرماك  .22

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي SAID ABDELLAH 59801 I 266585 عبدهللا سعيد  .23

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي MY AHMED HABERCHAD 91776 v110963 موالي أحمد حبرشد  .24

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي AHMED AMROUNE 58473 I239458 أحمد عمر  .25

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي JAOUAD AIT AMGHART 1174892 I 452943 أيت تمغارت جواد  .26

 غير ناجح التعليم االبتدائيأستاذ  FETHALLAH KHATTAB 745497 I255697 فتح هللا خطاب  .27

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي MOHAMED ADNANI 1115851 IA39416 محمد عدناني  .28

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي HAFID OUBOUH 1115705 i 292923 ابوه حافض  .29

 ناجحغير  أستاذ التعليم االبتدائي ISMAIL HARBACH 1407079 I 584652 اسماعيل حرباش  .30

 غير ناجح أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي MOHAMED HAOUAT 1239945 i316147 محمد حوات  .31

 غير ناجح ملحق تربوي AHMED DIANI 1591742 I269810 احمد دياني  .32

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي DRISS RADDI 1401259 U99398 ادريس الرادي  .33

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي HICHAM SADIK 1581476 QA136083 هشام صديق  .34

 غير ناجح أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي HASSAN BOULANOUAR 1583216 QB12055 بولنوار حسن  .35

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي SAID BOUAZYZ 1406505 I 512527 سعيد بوعزيز  .36

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي RACHID EL-GTAY 1236201 Q 221589 رشيد الكطي  .37

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي LAHOUCINE FAIK 725555 I99781 الحسن فيق  .38

 غير ناجح ملحق تربوي ABDELILAH KRIMA 1591788 I586062 عبداإلله كريما  .39

 غير ناجح أستاذ التعليم االبتدائي ABSENT 1237146 I 485098 الحبيب كريكح  .40
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 المداوالت النهائيةلجنة ا -1
 

 التوقيع المهمة اإلطار رقم التأجير االسم الكامل  ر ت
  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 1049563 عبد الرزاق أبو الصبر 01

  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 1542612 رشيد عبدية 02

  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 1232922 الهادي شهيد 03

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 1232652 محمد أبحير 04

  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 267847 أحمد القلعي 05

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 1282252 عادل تميم 06

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 154990 عد العالي بيان 07

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 1446688 أحمد كجوني 08

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 391385 جمال الدين ناسك 09

  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 131863 الحسين عماري 10

  التكوين أستاذ التعليم ثا إعدادي 614466 المصطفى تميم 11

تأهيلي أستاذ التعليم ثا 1115799 لحسن صديق 12   التكوين 

ةالتعليم العالي مساعد ةأستاذ 1410812 خديجة هنيني 13   التكوين 

  التكوين أستاذ التعليم العالي مساعد 1549654 علي الكاسمي 14

  التكوين أستاذ التعليم ثا تأهيلي 152676 أحمد مسير 15

  التكوين أستاذ التعليم االبتدائي 303074 محمد إيزي 16

  التكوين أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي 614466 المصطفى تميم 17

ةالتعليم العالي مساعد ةأستاذ 1276667 السعدية ويزة 18   مديرة مساعدة 

  خلية اإلعالميات ملحق تربوي 243388 المصطفى الحرة 19

  التكوين أستاذة التعليم ثا تأهيلي مبرزة  1051421 رحمة البوحيدي 20

ةالتعليم العالي مساعد ةأستاذ 1444860 جليلة الغرضاف 21   التكوين 

      

      

      

      

      

      

      

   


