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م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

04

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123385

2

06/09/01 42 اللغة الفرنسيةعبد الحفيظ اعبدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 126317

3

04/09/02 38 اللغة الفرنسيةعجعوج حنان

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 115643

9

16/09/99 22 اللغة الفرنسيةبديعة   فاضل

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 117494

2

11/09/00 12 اللغة الفرنسيةايت المختار سومية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 159914

0

02/09/11 12 اللغة الفرنسيةالبوزيدي لبنى

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 175742

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةفدوى خراز

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 144737

5

05/09/07 32 الرياضياتمولي يوسف الزاكي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 154614

3

01/01/10 30 الرياضياتالواز مولود

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123629

3

06/09/01 38 التربية البدنيةالحراق يونس

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 168973

3

03/09/13 24 التربية البدنيةإيمان ريم كريكز

عمالة: سلإقليم: الخميسات 141054

2

06/09/06 28 اللغة الفرنسيةإمان  مغطوص

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الخميسات 190526

0

01/01/17 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةشيماء دحان

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 127925

6

07/09/04 58 اللغة النجليزيةرحان عدنان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 159078

2

26/07/10 52 الرياضياتفاطمة الفللي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154262

3

06/04/09 12 الرياضياتحسين اربينة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

4

02/09/15 12 الرياضياتخالد بلعباس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172522

5

02/09/15 12 الرياضياتاسماعيل بلعناب

1
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عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172522

7

02/09/15 12 الرياضياتأسعد علوي محمدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

8

02/09/15 12 الرياضياتالحضيري محمد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

9

02/09/15 12 الرياضياتبابا يونس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172523

0

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أمزيل

عمالة: سلعمالة: الرباط 154670

1

01/01/10 16 اللغة الفرنسيةالورديغي رشيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 117277

3

13/09/02 26 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةنادية بنزوين

عمالة: سلعمالة: الرباط 159350

5

05/09/11 12 اللغة اليطاليةنبيل مادا

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 123361

4

14/09/01 48 اللغة الفرنسيةسالمي منال

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 127809

4

07/09/04 42 اللغة الفرنسيةرشيد نسرين

عمالة: الرباطعمالة: سل 172530

4

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنرجس الخياري

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 141054

0

07/09/06 42 الرياضياتأحمد  منصور

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 172522

6

02/09/15 12 الرياضياتسكينة بلبصير

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 32514429/09/87 34 التربية البدنيةمغسلي فؤاد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 159890

5

05/09/11 12 اللغة الفرنسيةاسعيدي رضا

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172531

8

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةرشيد بمنطا

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 175744

1

02/09/15 12 اللغة النجليزيةفريد العسيري

عمالة: الرباطإقليم: سيدي قاسم 158971

0

02/09/10 40 اللغة السبانيةسهام اوشارية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 159657

0

18/11/11 22 الرياضياتعلي بنسي

2
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إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 172568

2

02/09/15 12 الرياضياتالمنصور محسين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 172568

3

02/09/15 12 الرياضياتسرسيف رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154376

6

02/09/09 24 التربية البدنيةاحميدوش  منعم

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 147921

7

02/09/14 18 التربية البدنيةسمير ناصري

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 172517

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةرحماني هيام

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172519

9

02/09/15 12 التربية البدنيةسعد ندالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172520

0

02/09/15 12 التربية البدنيةزينو مروان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117206

9

10/12/01 60 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء كراعي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 87500029/10/85 54 اللغة الفرنسيةسعيدة بوركيبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144669

3

05/09/07 46 اللغة الفرنسيةنورة ختران

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 172531

6

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةهناء الهيلوفي

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 172531

7

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةهدى الكفيفة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 159930

8

05/09/11 12 اللغة الفرنسيةالبضوري مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144375

5

05/09/07 36 اللغة اليطاليةصام زهيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 33828417/09/88 102 الرياضياتالقديم زكرياء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 190522

9

01/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحاتم مازن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 168980

2

03/09/13 34 التربية البدنيةصفاء باطي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 123678

8

06/09/01 22 التربية البدنيةعبد المالك الرفضي

3
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إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 128265

5

07/09/05 12 التربية البدنيةيونس الحطاب

4


