
(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يسعيدة اديونس1

 
مدرسة التيسيردحيمن حسن1المزدوجاالبتدائ

يفيصل بن داوود2
 
مدرسة التيسيردحيمن حسن1المزدوجاالبتدائ

ياكرام  بهوش3
 
مدرسة التيسيردحيمن حسن1المزدوجاالبتدائ

يأمينة قصير4
 
مدرسة التيسيردحيمن حسن1المزدوجاالبتدائ

ينعمة النجار5
 
ي1المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة التيسيرسلىم السكرائ

يهدى كرواش6
 
ي1المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة التيسيرسلىم السكرائ

ي7 يايمان الزوئ 
 
ي1المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة التيسيرسلىم السكرائ

يالمهدي اوتزروالت8
 
ي1المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة التيسيرسلىم السكرائ

يسكينة الشايب9
 
مدرسة الجوالنحدوم بندال1المزدوجاالبتدائ

ي10
 
يزهير الدقاق

 
مدرسة الجوالنحدوم بندال1المزدوجاالبتدائ

يرقية ايدسعيد11
 
مدرسة الجوالنحدوم بندال1المزدوجاالبتدائ

ياسية الشواري12
 
مدرسة الجوالنحدوم بندال1المزدوجاالبتدائ

يحنان فتاح13
 
مدرسة الجوالنسومية موحتات1المزدوجاالبتدائ

يكلثومة ازناك14
 
مدرسة الجوالنسومية موحتات1المزدوجاالبتدائ

يخاليد اجوك15
 
مدرسة الجوالنسومية موحتات1المزدوجاالبتدائ

يمينة جبال16
 
مدرسة الجوالنسومية موحتات1المزدوجاالبتدائ

يامير  بجة17
 
ي عبد العالي1المزدوجاالبتدائ مدرسة الجوالنطلب 

يسكينة عاللي18
 
ي عبد العالي1المزدوجاالبتدائ مدرسة الجوالنطلب 

ي19 يإيمان  مجدوئ 
 
ي عبد العالي1المزدوجاالبتدائ مدرسة الجوالنطلب 

يمحمد الحمداوي20
 
ي عبد العالي1المزدوجاالبتدائ مدرسة الجوالنطلب 

يسناء ايكن21
 
ي رجاء1المزدوجاالبتدائ

مدرسة الجوالنالسلف 
يأنس العرسي22

 
ي رجاء1المزدوجاالبتدائ

مدرسة الجوالنالسلف 
يأمير  اخبازة23

 
ي رجاء1المزدوجاالبتدائ

مدرسة الجوالنالسلف 
يحسناء رزاق24

 
ي رجاء1المزدوجاالبتدائ

مدرسة الجوالنالسلف 
ينجالء مملوك25

 
مدرسة الجوالنصفاء العلوي1المزدوجاالبتدائ

يمحمد الدزوزي26
 
مدرسة الجوالنصفاء العلوي1المزدوجاالبتدائ

يأسماء المعتصم27
 
مدرسة الجوالنصفاء العلوي1المزدوجاالبتدائ

يخديجة رفيع28
 
مدرسة الجوالنصفاء العلوي1المزدوجاالبتدائ

يجهاد أعبا29
 
مدرسة الجوالنحميد عسلي1المزدوجاالبتدائ

يسعيدة الزهراوي30
 
مدرسة الجوالنحميد عسلي1المزدوجاالبتدائ

كانير 31 يرضا تي 
 
مدرسة الجوالنحميد عسلي1المزدوجاالبتدائ

ي32 يعثمان الناج 
 
مدرسة الجوالنحميد عسلي1المزدوجاالبتدائ

حفود. ذ

اطراسي. ذ

الياداري. ذ

الياداري. ذ

السالمي. ذة

السالمي. ذة

ي. ذ
 
الجوئ

ي. ذ
 
الجوئ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
ييوسف أسوس1

 
مدرسة أسماء ذات النطاقير نزهة سلوية2المزدوجاالبتدائ

يكريمة ليبان2
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير نزهة سلوية2المزدوجاالبتدائ

ينىه مزوار3
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير نزهة سلوية2المزدوجاالبتدائ

يإحسان عزمي4
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير نزهة سلوية2المزدوجاالبتدائ

يمريم بنعربية5
 
قاوي2المزدوجاالبتدائ مدرسة أسماء ذات النطاقير سعد الدين الرسر

يجيهان العكيلي6
 
قاوي2المزدوجاالبتدائ مدرسة أسماء ذات النطاقير سعد الدين الرسر

يأميمة المنصور7
 
قاوي2المزدوجاالبتدائ مدرسة أسماء ذات النطاقير سعد الدين الرسر

يكوثر مزيل8
 
قاوي2المزدوجاالبتدائ مدرسة أسماء ذات النطاقير سعد الدين الرسر

ي9
يصفاء الرويف 

 
مدرسة أسماء ذات النطاقير حيات نارص 2المزدوجاالبتدائ

يايوب الرحالي10
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير حيات نارص 2المزدوجاالبتدائ

يخولة الوالي11
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير حيات نارص 2المزدوجاالبتدائ

ي12 يعبدالمجيد لكي 
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير حيات نارص 2المزدوجاالبتدائ

ينعيمة أوزمري13
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير عابد الداودي2المزدوجاالبتدائ

ي14
يرجاء البكوسر

 
مدرسة أسماء ذات النطاقير عابد الداودي2المزدوجاالبتدائ

ي15
 
يفاطمة  السعدائ

 
مدرسة أسماء ذات النطاقير عابد الداودي2المزدوجاالبتدائ

يمصطف   احديش16
 
مدرسة أسماء ذات النطاقير عابد الداودي2المزدوجاالبتدائ

يصفاء مخلص17
 
مدرسة اإلمام البخاريهند بوعياد2المزدوجاالبتدائ

ييرسى ايت المحب18
 
مدرسة اإلمام البخاريهند بوعياد2المزدوجاالبتدائ

ي19
 
يهاجر  الواق

 
مدرسة اإلمام البخاريهند بوعياد2المزدوجاالبتدائ

يالمهدي عموري20
 
مدرسة اإلمام البخاريهند بوعياد2المزدوجاالبتدائ

يايمان فريحات21
 
مدرسة اإلمام البخاريمليكة عالج2المزدوجاالبتدائ

يايوب بيكضاض22
 
مدرسة اإلمام البخاريمليكة عالج2المزدوجاالبتدائ

يمحمد األزرق23
 
مدرسة اإلمام البخاريمليكة عالج2المزدوجاالبتدائ

يفاطمة الزهراء بوقسيم24
 
مدرسة اإلمام البخاريمليكة عالج2المزدوجاالبتدائ

يإكرام العالم25
 
مدرسة التيسيرمها خلفونة2المزدوجاالبتدائ

ي26 يفرح القصير
 
مدرسة التيسيرمها خلفونة2المزدوجاالبتدائ

ي27
 
يعبد الصمد  الزمرائ

 
مدرسة التيسيرمها خلفونة2المزدوجاالبتدائ

يبسمة وزمي28
 
مدرسة التيسيرمها خلفونة2المزدوجاالبتدائ

يزكرياء بكور29
 
مدرسة التيسيرنرصي يوسف2المزدوجاالبتدائ

ي30
 
يسكينة الحمدوئ

 
مدرسة التيسيرنرصي يوسف2المزدوجاالبتدائ

ي31
يهناء  الحاض 

 
مدرسة التيسيرنرصي يوسف2المزدوجاالبتدائ

ي32
 
ق يفاطمة االدريسي الرسر

 
مدرسة التيسيرنرصي يوسف2المزدوجاالبتدائ

احتوش. ذ

زراولة. ذ

الياداري. ذ

مطيع. ذة

أيوب. ذ

أيوب. ذ

ي. ذ
 
الجوئ

مهير . ذ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يمحمد امير   اكسيم1

 
يف اإلدريسيإنعام لصفر3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يعادل القمر2
 
يف اإلدريسيإنعام لصفر3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

ينورة كحلون3
 
يف اإلدريسيإنعام لصفر3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

ة بنتير4 يسمير
 
يف اإلدريسيإنعام لصفر3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يخديجة ريحان5
 
ي3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيهدى الصنهاج  مدرسة الرسر

يكوثر الغياط6
 
ي3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيهدى الصنهاج  مدرسة الرسر

ي7
 
يزينب  الهيلوق

 
ي3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيهدى الصنهاج  مدرسة الرسر

يمحمد رشيد8
 
ي3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيهدى الصنهاج  مدرسة الرسر

يسكينة بونادر9
 
يف اإلدريسيفاطمة خربوش 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يأميمة  مزيان10
 
يف اإلدريسيفاطمة خربوش 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

ياميمة غازي11
 
يف اإلدريسيفاطمة خربوش 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يزكرياء المرابط12
 
يف اإلدريسيفاطمة خربوش 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يياسير  حجوب13
 
يف اإلدريسيهدى العرسي 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يفاطمة الفراسي14
 
يف اإلدريسيهدى العرسي 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يبسمة بورصن15
 
يف اإلدريسيهدى العرسي 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

يفاطمة المير16
 
يف اإلدريسيهدى العرسي 3المزدوجاالبتدائ مدرسة الرسر

ينهيلة المغيسالت17
 
ي 3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيعبد الرحيم الغفير مدرسة الرسر

يفدوى زايدة18
 
ي 3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيعبد الرحيم الغفير مدرسة الرسر

يمريم أيت حفيظ19
 
ي 3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيعبد الرحيم الغفير مدرسة الرسر

يشيماء  حجاج20
 
ي 3المزدوجاالبتدائ يف اإلدريسيعبد الرحيم الغفير مدرسة الرسر

يسمية ملوك21
 
ة الرومي3المزدوجاالبتدائ مدرسة الضىحسمير

يأميمة غميط22
 
ة الرومي3المزدوجاالبتدائ مدرسة الضىحسمير

ي23
 
يضىح  العثمائ

 
ة الرومي3المزدوجاالبتدائ مدرسة الضىحسمير

يالمهدي الجابري24
 
ة الرومي3المزدوجاالبتدائ مدرسة الضىحسمير

ياكرام البدوي25
 
ي3المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة الضىحمعدية المدئ

يايمان االزهري26
 
ي3المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة الضىحمعدية المدئ

ييرسى بلصالح27
 
ي3المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة الضىحمعدية المدئ

يفاطمة الزهراء صنكة28
 
ي3المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة الضىحمعدية المدئ

يإحسان نوجاين29
 
مدرسة الضىححسن امصمود3المزدوجاالبتدائ

يمريم الدرقاوي30
 
مدرسة الضىححسن امصمود3المزدوجاالبتدائ

ي31
 
يهاجر العمرائ

 
مدرسة الضىححسن امصمود3المزدوجاالبتدائ

يحسناء زهير32
 
مدرسة الضىححسن امصمود3المزدوجاالبتدائ

عروب. ذ

البحري. ذ

سعد الدين. ذ

سعد الدين. ذ

سعد الدين. ذ

الرافعي. ذ

الرافعي. ذ

عروب. ذ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يلبب  المقهور1

 
مدرسة الضىححنان حميم4المزدوجاالبتدائ

يمريم الفكيكي2
 
مدرسة الضىححنان حميم4المزدوجاالبتدائ

ي3
 
يحمزة المليائ

 
مدرسة الضىححنان حميم4المزدوجاالبتدائ

يايمان لحنير 4
 
مدرسة الضىححنان حميم4المزدوجاالبتدائ

ي5 يمريمة الجندوئ 
 
مدرسة العهد الجديدإبراهيم هشوف 4المزدوجاالبتدائ

يخالد النكادي6
 
مدرسة العهد الجديدإبراهيم هشوف 4المزدوجاالبتدائ

ياكرام حمرودة7
 
مدرسة العهد الجديدإبراهيم هشوف 4المزدوجاالبتدائ

يوداد  كومرة8
 
مدرسة العهد الجديدإبراهيم هشوف 4المزدوجاالبتدائ

يكوثر المحون9
 
مدرسة العهد الجديدأنور هيليل4المزدوجاالبتدائ

ي10
 
يسارة  التسطاوئ

 
مدرسة العهد الجديدأنور هيليل4المزدوجاالبتدائ

يرشيدة نجارة11
 
مدرسة العهد الجديدأنور هيليل4المزدوجاالبتدائ

ينهيلة الحراث12
 
مدرسة العهد الجديدأنور هيليل4المزدوجاالبتدائ

يجليلة اسعيد13
 
مدرسة العهد الجديدفاطمة اجنان4المزدوجاالبتدائ

يفاطمة بن همور14
 
مدرسة العهد الجديدفاطمة اجنان4المزدوجاالبتدائ

ياحمد الدروش15
 
مدرسة العهد الجديدفاطمة اجنان4المزدوجاالبتدائ

ينادية  فصيح16
 
مدرسة العهد الجديدفاطمة اجنان4المزدوجاالبتدائ

يفاطمة الزهراء بن ثابت17
 
مدرسة العهد الجديدحنان الساعي4المزدوجاالبتدائ

يايمان ايت موحند18
 
مدرسة العهد الجديدحنان الساعي4المزدوجاالبتدائ

يكريمة لخرص 19
 
مدرسة العهد الجديدحنان الساعي4المزدوجاالبتدائ

ي20 ياسامة حىح 
 
مدرسة العهد الجديدحنان الساعي4المزدوجاالبتدائ

ي21 يمريم  الهي  
 
ي عياضعبد الرحيم ثمير 4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يفردوس بضاك22

 
ي عياضعبد الرحيم ثمير 4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يأيوب ستوت23

 
ي عياضعبد الرحيم ثمير 4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يشيماء عيطوش24

 
ي عياضعبد الرحيم ثمير 4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
ي25 يشيماء الذهب 

 
ي عياضزهرة آيت امحمد4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يفضيلة الظليىم26

 
ي عياضزهرة آيت امحمد4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يلمياء ابوالخواثم27

 
ي عياضزهرة آيت امحمد4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يسناء  مجيدي28

 
ي عياضزهرة آيت امحمد4المزدوجاالبتدائ

مدرسة القاض 
يسمية لعبيدي29

 
يعزيز الداودي4المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

ينورة  العدد30
 
يعزيز الداودي4المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

يالمهدي النحيلي31
 
يعزيز الداودي4المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

هرة32 يلبب  بي  
 
يعزيز الداودي4المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

جنان. ذة

هشام. ذ

أيوب. ذ

الساسيوي. ذ

الساسيوي. ذ

الصالىحي. ذ

الصالىحي. ذ

جنان. ذة



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يادم العلىمي1

 
ي5المزدوجاالبتدائ

يمحمد اليوسف  مدرسة المغرب العرئ 
كاوي2 يحسناء الي 

 
ي5المزدوجاالبتدائ

يمحمد اليوسف  مدرسة المغرب العرئ 
يسناء ايت تغجدين3

 
ي5المزدوجاالبتدائ

يمحمد اليوسف  مدرسة المغرب العرئ 
يفاطمة الزهراء مجاهد4

 
ي5المزدوجاالبتدائ

يمحمد اليوسف  مدرسة المغرب العرئ 
يمريم بومزو5

 
يأحمد الخالدي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

ينادية الزين6
 
يأحمد الخالدي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

يهاجر الكرجاوي7
 
يأحمد الخالدي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

يايمان النعنع8
 
يأحمد الخالدي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المغرب العرئ 

يندى الحمامي9
 
ي5المزدوجاالبتدائ يعبد الهادي زهير مدرسة المغرب العرئ 

يهاجر متوكل10
 
ي5المزدوجاالبتدائ يعبد الهادي زهير مدرسة المغرب العرئ 

يكوثر الرحالي11
 
ي5المزدوجاالبتدائ يعبد الهادي زهير مدرسة المغرب العرئ 

يأسماء الدريوش12
 
ي5المزدوجاالبتدائ يعبد الهادي زهير مدرسة المغرب العرئ 

يلبب  ادريوش13
 
مدرسة المنالعبد الرحيم صالق5المزدوجاالبتدائ

يامال كريم14
 
مدرسة المنالعبد الرحيم صالق5المزدوجاالبتدائ

يحسناء جنا15
 
مدرسة المنالعبد الرحيم صالق5المزدوجاالبتدائ

يسهام انجارن16
 
مدرسة المنالعبد الرحيم صالق5المزدوجاالبتدائ

يفردوس المرابط17
 
مدرسة المنالنور الدين دعوش 5المزدوجاالبتدائ

يزكرياء جوهر18
 
مدرسة المنالنور الدين دعوش 5المزدوجاالبتدائ

ييونس التونسي19
 
مدرسة المنالنور الدين دعوش 5المزدوجاالبتدائ

يسكينة بنشعو20
 
مدرسة المنالنور الدين دعوش 5المزدوجاالبتدائ

ي21
 
يمديحة العطالئ

 
هفؤاد لكيحل5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يأسماء بلعبادي22
 
هفؤاد لكيحل5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

ياحمد الزواي23
 
هفؤاد لكيحل5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

ي24 يحمزة  الطوئ 
 
هفؤاد لكيحل5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يأيوب أغري25
 
هعبد هللا العرباوي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يحمزة أيت لحسن26
 
هعبد هللا العرباوي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يخديجة دكيكة27
 
هعبد هللا العرباوي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يماجدة لكرو28
 
هعبد هللا العرباوي5المزدوجاالبتدائ مدرسة المي  

يمحمد ملوك29
 
ي5المزدوجاالبتدائ موكعمر الخطائ  مدرسة الير

يدنيا اإلدريسي30
 
ي5المزدوجاالبتدائ موكعمر الخطائ  مدرسة الير

ينعيمة دريوش31
 
ي5المزدوجاالبتدائ موكعمر الخطائ  مدرسة الير

يفاطمة الزهراء  لعرج32
 
ي5المزدوجاالبتدائ موكعمر الخطائ  مدرسة الير

قريفة. ذة

الرافعي. ذ

كي. ذ
الرسر

كي. ذ
الرسر

الهاشىمي. ذ

براهيم. ذة

براهيم. ذة

قريفة. ذة



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يسناء بوعرسية1

 
موكنزهةغمري6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يشيماء التباري2
 
موكنزهةغمري6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يصفاء ابن الحافظ3
 
موكنزهةغمري6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يوفاء الميدح4
 
موكنزهةغمري6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يمريم المصمودي5
 
موكعزيز خربوش6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يمليكة التيت6
 
موكعزيز خربوش6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

ياميمة نمحمود7
 
موكعزيز خربوش6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يأمال  األندلوسي8
 
موكعزيز خربوش6المزدوجاالبتدائ مدرسة الير

يمريم الشناوي9
 
ة الصغير6المزدوجاالبتدائ موكسمير مدرسة الير

يسكينة ريش10
 
ة الصغير6المزدوجاالبتدائ موكسمير مدرسة الير

ي11
 
يسكينة الروكائ

 
ة الصغير6المزدوجاالبتدائ موكسمير مدرسة الير

ينهيلة  خليل12
 
ة الصغير6المزدوجاالبتدائ موكسمير مدرسة الير

يإيمان بابا13
 
ي6المزدوجاالبتدائ

ة بنىح  2مدرسة أوالد أوجيه سمير
ي14

 
يحسناء عدنائ

 
ي6المزدوجاالبتدائ

ة بنىح  2مدرسة أوالد أوجيه سمير
يخديجة   الصابير15

 
ي6المزدوجاالبتدائ

ة بنىح  2مدرسة أوالد أوجيه سمير
ي16 يشيماء الخطائ 

 
ي6المزدوجاالبتدائ

ة بنىح  2مدرسة أوالد أوجيه سمير
يهدى مرزاق17

 
ي6المزدوجاالبتدائ

 
2مدرسة أوالد أوجيه اللة أسماء عثمائ

يزهور لبالصة18
 
ي6المزدوجاالبتدائ

 
2مدرسة أوالد أوجيه اللة أسماء عثمائ

يالمهدي  شمارخ19
 
ي6المزدوجاالبتدائ

 
2مدرسة أوالد أوجيه اللة أسماء عثمائ

ة الصادق20 يشكير
 
ي6المزدوجاالبتدائ

 
2مدرسة أوالد أوجيه اللة أسماء عثمائ

يحنان بوعواد21
 
2مدرسة أوالد أوجيه حسن شبارك6المزدوجاالبتدائ

يمريم بلمكي22
 
2مدرسة أوالد أوجيه حسن شبارك6المزدوجاالبتدائ

يهدى بن المليح23
 
2مدرسة أوالد أوجيه حسن شبارك6المزدوجاالبتدائ

يحسناء أعواو24
 
2مدرسة أوالد أوجيه حسن شبارك6المزدوجاالبتدائ

يدريس داودي25
 
2مدرسة أوالد أوجيه مرية العابدلي6المزدوجاالبتدائ

يأمال بهلولي26
 
2مدرسة أوالد أوجيه مرية العابدلي6المزدوجاالبتدائ

يطه ازنو27
 
2مدرسة أوالد أوجيه مرية العابدلي6المزدوجاالبتدائ

يمونية الرميلي28
 
2مدرسة أوالد أوجيه مرية العابدلي6المزدوجاالبتدائ

يهجر كرموت29
 
3مدرسة أوالد أوجيه نعيمة عينون6المزدوجاالبتدائ

يغزالن  بوطويل30
 
3مدرسة أوالد أوجيه نعيمة عينون6المزدوجاالبتدائ

يخديجة ابن مفتاح31
 
3مدرسة أوالد أوجيه نعيمة عينون6المزدوجاالبتدائ

يصباح الشباكي32
 
3مدرسة أوالد أوجيه نعيمة عينون6المزدوجاالبتدائ

بريك. ذ

بريك. ذ

أحتوش. ذ

أحتوش. ذ

السبع. ذ

قريفة. ذة

براهيم. ذة

السالمي. ذة



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يوفاء العرباوي1

 
3مدرسة أوالد أوجيه سهام العماري7المزدوجاالبتدائ

يلطيفة حداد2
 
3مدرسة أوالد أوجيه سهام العماري7المزدوجاالبتدائ

يخوالء زيدور3
 
3مدرسة أوالد أوجيه سهام العماري7المزدوجاالبتدائ

ي4
يغزالن الحافض 

 
3مدرسة أوالد أوجيه سهام العماري7المزدوجاالبتدائ

يعالء الرجافاهلل5
 
3مدرسة أوالد أوجيه إلهام زوين7المزدوجاالبتدائ

يسارة بوطريك6
 
3مدرسة أوالد أوجيه إلهام زوين7المزدوجاالبتدائ

يأسماء النميلي7
 
3مدرسة أوالد أوجيه إلهام زوين7المزدوجاالبتدائ

يعبد الفتاح صدوق8
 
3مدرسة أوالد أوجيه إلهام زوين7المزدوجاالبتدائ

يصارة بوسليم9
 
3مدرسة أوالد أوجيه مينة برخوسي7المزدوجاالبتدائ

يخديجة عزوزي10
 
3مدرسة أوالد أوجيه مينة برخوسي7المزدوجاالبتدائ

يفاطمة الزهراء اهروي11
 
3مدرسة أوالد أوجيه مينة برخوسي7المزدوجاالبتدائ

ي12
يمومنة لكريب 

 
3مدرسة أوالد أوجيه مينة برخوسي7المزدوجاالبتدائ

يسهام  لحلو13
 
3مدرسة أوالد أوجيه عبد القادر الكزار7المزدوجاالبتدائ

يمحمد عدنان داوديم14
 
3مدرسة أوالد أوجيه عبد القادر الكزار7المزدوجاالبتدائ

يمريم نارصي15
 
3مدرسة أوالد أوجيه عبد القادر الكزار7المزدوجاالبتدائ

يكوتر اقويبع16
 
3مدرسة أوالد أوجيه عبد القادر الكزار7المزدوجاالبتدائ

يسومية العروي17
 
3مدرسة أوالد أوجيه فوزية الناضير7المزدوجاالبتدائ

ينجاة برتيعة18
 
3مدرسة أوالد أوجيه فوزية الناضير7المزدوجاالبتدائ

يسكينة العماري19
 
3مدرسة أوالد أوجيه فوزية الناضير7المزدوجاالبتدائ

يفاطمة  اجباري20
 
3مدرسة أوالد أوجيه فوزية الناضير7المزدوجاالبتدائ

ي21
 
يهجر المالق

 
مدرسة ثريا السقاطيحبر غيوت7المزدوجاالبتدائ

يخولة  حوسنا22
 
مدرسة ثريا السقاطيحبر غيوت7المزدوجاالبتدائ

يمليكة العلوي23
 
مدرسة ثريا السقاطيحبر غيوت7المزدوجاالبتدائ

يليل الطوسي24
 
مدرسة ثريا السقاطيحبر غيوت7المزدوجاالبتدائ

يوسيم الرويسي25
 
ي 7المزدوجاالبتدائ

مدرسة ثريا السقاطعلي السبيب 
يسلىم الرفيع26

 
ي 7المزدوجاالبتدائ

مدرسة ثريا السقاطعلي السبيب 
ي27

 
يحليمة الوشوائ

 
ي 7المزدوجاالبتدائ

مدرسة ثريا السقاطعلي السبيب 
يكريمة بوغالل28

 
ي 7المزدوجاالبتدائ

مدرسة ثريا السقاطعلي السبيب 
ينجاة حسون29

 
مدرسة ثريا السقاطمونية الديكي7المزدوجاالبتدائ

ي30
يأميمة رقيف 

 
مدرسة ثريا السقاطمونية الديكي7المزدوجاالبتدائ

يسماح عير  الرحبة31
 
مدرسة ثريا السقاطمونية الديكي7المزدوجاالبتدائ

يسناء بحور32
 
مدرسة ثريا السقاطمونية الديكي7المزدوجاالبتدائ

ي. ذ
 
الزهائ

مصباح. ذ

السيباري. ذة

قريون. ذة

قريون. ذة

قريون. ذة

كي. ذ
الرسر

ي. ذ
 
الزهائ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يبديعة االشهب االدريسي1

 
مدرسة ثريا السقاطنادية خربوش8المزدوجاالبتدائ

اق لحلو2 يإشر
 
مدرسة ثريا السقاطنادية خربوش8المزدوجاالبتدائ

ف  بولحية3 يأشر
 
مدرسة ثريا السقاطنادية خربوش8المزدوجاالبتدائ

يإيمان لقبوري4
 
مدرسة ثريا السقاطنادية خربوش8المزدوجاالبتدائ

ي5 يعبد الصمد عني 
 
يحنان أنويكة8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ييرسى لعوينة6
 
يحنان أنويكة8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ي7
يسكينة اليوسف 

 
يحنان أنويكة8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ي8
يكريم حمض 

 
يحنان أنويكة8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ينهيلة أقسو9
 
ي8المزدوجاالبتدائ

 
يعبد اللطيف الريائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ي10
 
ى  العبدائ يبرسر

 
ي8المزدوجاالبتدائ

 
يعبد اللطيف الريائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يحنان بولفدام11
 
ي8المزدوجاالبتدائ

 
يعبد اللطيف الريائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

وك12 يامال مي 
 
ي8المزدوجاالبتدائ

 
يعبد اللطيف الريائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يسفيان الباز13
 
يفوزية زروال8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يكريمة بنلعم14
 
يفوزية زروال8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يعفاف القاسىمي15
 
يفوزية زروال8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يمحمد عدنان ساسي16
 
يفوزية زروال8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يفوزية عدراوي17
 
يسليم منيرسر8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يفاطمة الزهراء الخماري18
 
يسليم منيرسر8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

يرقية اوزمري19
 
يسليم منيرسر8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ي20 ياسماء بورائ 
 
يسليم منيرسر8المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة جمال الدين األفغائ

ييونس امحمدي21
 
ي8المزدوجاالبتدائ ة قوئ  ي بوجمعةسمير مدرسة سيدي العرئ 

يهاجر العزيزي22
 
ي8المزدوجاالبتدائ ة قوئ  ي بوجمعةسمير مدرسة سيدي العرئ 

يإكرام خناك23
 
ي8المزدوجاالبتدائ ة قوئ  ي بوجمعةسمير مدرسة سيدي العرئ 

يسلوى بنعكيدا24
 
ي8المزدوجاالبتدائ ة قوئ  ي بوجمعةسمير مدرسة سيدي العرئ 

يهاجر الخالدي25
 
ي محمد8المزدوجاالبتدائ

 
ي بوجمعةياقوئ مدرسة سيدي العرئ 

يسارة بومهدى26
 
ي محمد8المزدوجاالبتدائ

 
ي بوجمعةياقوئ مدرسة سيدي العرئ 

ي27
يدعاء عرسر

 
ي محمد8المزدوجاالبتدائ

 
ي بوجمعةياقوئ مدرسة سيدي العرئ 

يهاجر عطاف28
 
ي محمد8المزدوجاالبتدائ

 
ي بوجمعةياقوئ مدرسة سيدي العرئ 

ي29
 
يإيناس  بن الجرق

 
ي بوجمعةهشام الحجاج8المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

ي30
 
يخديجة الحفيائ

 
ي بوجمعةهشام الحجاج8المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

يزكرياء قسوم31
 
ي بوجمعةهشام الحجاج8المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

ي32
 
يليل الحارئ

 
ي بوجمعةهشام الحجاج8المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

لحميمة. ذ

لحميمة. ذ

زراولة. ذ

النوالي. ذ

النوالي. ذ

مصباح. ذ

مصباح. ذ

لحميمة. ذ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
يشيماء بري1

 
ي بوجمعةزهور هنونة9المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

يكوثر قرواش2
 
ي بوجمعةزهور هنونة9المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

ي3 ييوسف بشير
 
ي بوجمعةزهور هنونة9المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

يسهام عشاق4
 
ي بوجمعةزهور هنونة9المزدوجاالبتدائ مدرسة سيدي العرئ 

يعائشة بركاش5
 
مدرسة عبد المومن بن عليبوسلهام الراشدي9المزدوجاالبتدائ

يلبب  نقاز6
 
مدرسة عبد المومن بن عليبوسلهام الراشدي9المزدوجاالبتدائ

يآية بياض7
 
مدرسة عبد المومن بن عليبوسلهام الراشدي9المزدوجاالبتدائ

ي8 يسكينة الصخير
 
مدرسة عبد المومن بن عليبوسلهام الراشدي9المزدوجاالبتدائ

ي9
يمحمد الزحب 

 
مدرسة عبد المومن بن عليمليكة عفور9المزدوجاالبتدائ

يسكينة زهير10
 
مدرسة عبد المومن بن عليمليكة عفور9المزدوجاالبتدائ

يكوثر بقال11
 
مدرسة عبد المومن بن عليمليكة عفور9المزدوجاالبتدائ

يميمونة اوعلي12
 
مدرسة عبد المومن بن عليمليكة عفور9المزدوجاالبتدائ

يسارة قليعي13
 
ي 9المزدوجاالبتدائ

مدرسة عبد المومن بن علينجاة احسايب 
ي14

 
يفاطمة الزهراء صحوق

 
ي 9المزدوجاالبتدائ

مدرسة عبد المومن بن علينجاة احسايب 
يامل الرقبة15

 
ي 9المزدوجاالبتدائ

مدرسة عبد المومن بن علينجاة احسايب 
يالحسن  باري16

 
ي 9المزدوجاالبتدائ

مدرسة عبد المومن بن علينجاة احسايب 
يبسمة غنوش17

 
مدرسة عبد المومن بن عليزينب ابالغ9المزدوجاالبتدائ

يمحمد الغش18
 
مدرسة عبد المومن بن عليزينب ابالغ9المزدوجاالبتدائ

يوداد لحبيب19
 
مدرسة عبد المومن بن عليزينب ابالغ9المزدوجاالبتدائ

يسكينة مهديوي20
 
مدرسة عبد المومن بن عليزينب ابالغ9المزدوجاالبتدائ

يسفيان الرايس21
 
مدرسة عير  السبعرجاء الرموز9المزدوجاالبتدائ

ياسية القرقوري22
 
مدرسة عير  السبعرجاء الرموز9المزدوجاالبتدائ

يلوبنة عسيلة23
 
مدرسة عير  السبعرجاء الرموز9المزدوجاالبتدائ

يمهدي نوخال24
 
مدرسة عير  السبعرجاء الرموز9المزدوجاالبتدائ

يسكينة  اليدري25
 
مدرسة عير  السبعفتيحة فكيك 9المزدوجاالبتدائ

يسكينة الزكتاوي26
 
مدرسة عير  السبعفتيحة فكيك 9المزدوجاالبتدائ

يانتصار العرسي27
 
مدرسة عير  السبعفتيحة فكيك 9المزدوجاالبتدائ

يمريم هرش28
 
مدرسة عير  السبعفتيحة فكيك 9المزدوجاالبتدائ

يفاطمة بنسعيد29
 
ي9المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة عير  السبعصالح دهمائ

و30 يزهرة طير 
 
ي9المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة عير  السبعصالح دهمائ

يوفاء حيسي31
 
ي9المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة عير  السبعصالح دهمائ

يأسامة بنصالح32
 
ي9المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة عير  السبعصالح دهمائ

اتوير. ذ

اتوير. ذ

ي. ذ
 
اليادئ

مطيع. ذة

مطيع. ذة

موس. ذة

موس. ذة

الساسيوي. ذ



(ة)المؤطر (ة)األستاذمؤسسة التدريب(ة)المستقبل (ة)األستاذالقسمالتخصصالسلكاالسمالرقم
ي1 ييرسى الجحير

 
مدرسة عير  السبعمحمد عالم10المزدوجاالبتدائ

يحنان اشنافة2
 
مدرسة عير  السبعمحمد عالم10المزدوجاالبتدائ

يشيماء دادة3
 
مدرسة عير  السبعمحمد عالم10المزدوجاالبتدائ

يإيمان الفقير4
 
مدرسة عير  السبعمحمد عالم10المزدوجاالبتدائ

يحمزة البوعيسي5
 
مدرسة عير  السبعفاطمة أيت عبو10المزدوجاالبتدائ

يأسامة بنان6
 
مدرسة عير  السبعفاطمة أيت عبو10المزدوجاالبتدائ

يفاضنة خويا7
 
مدرسة عير  السبعفاطمة أيت عبو10المزدوجاالبتدائ

يكريمة الدرك8
 
مدرسة عير  السبعفاطمة أيت عبو10المزدوجاالبتدائ

يصوفيا اقاسو9
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة شبات10المزدوجاالبتدائ

هي10
يسمية الي  

 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة شبات10المزدوجاالبتدائ

يالحسناء شات11
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة شبات10المزدوجاالبتدائ

ينورالدين ريريش12
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة شبات10المزدوجاالبتدائ

ي13
يخولة بلكريب 

 
مدرسة فاطمة الفهريةمحمد الحبيب10المزدوجاالبتدائ

يأسماء الزكاري14
 
مدرسة فاطمة الفهريةمحمد الحبيب10المزدوجاالبتدائ

يمريم أخصاص15
 
مدرسة فاطمة الفهريةمحمد الحبيب10المزدوجاالبتدائ

يمحمد كروم16
 
مدرسة فاطمة الفهريةمحمد الحبيب10المزدوجاالبتدائ

يمحمد بيكضاض17
 
مدرسة فاطمة الفهريةعبد العلي البقالي10المزدوجاالبتدائ

يرشيد الدوح18
 
مدرسة فاطمة الفهريةعبد العلي البقالي10المزدوجاالبتدائ

يسليمان األمغاري19
 
مدرسة فاطمة الفهريةعبد العلي البقالي10المزدوجاالبتدائ

يزينب بنبوزيد20
 
مدرسة فاطمة الفهريةعبد العلي البقالي10المزدوجاالبتدائ

يفرح اكريش21
 
ي10المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة فاطمة الفهريةرشيد باع

يأنس الرصرصي22
 
ي10المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة فاطمة الفهريةرشيد باع

ياميمة المكاوي23
 
ي10المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة فاطمة الفهريةرشيد باع

يوهيبة العبدالوي24
 
ي10المزدوجاالبتدائ

 
مدرسة فاطمة الفهريةرشيد باع

يرحمة الساهل25
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة زعيم10المزدوجاالبتدائ

يحفصة العلولي26
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة زعيم10المزدوجاالبتدائ

يمريم ككوس27
 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة زعيم10المزدوجاالبتدائ

ي28
 
يمصطف  بوزئ

 
مدرسة فاطمة الفهريةعائشة زعيم10المزدوجاالبتدائ

يسارة بنكروم29
 
2مدرسة وادي المخازن محمد الحدادي10المزدوجاالبتدائ

يكوثر  الخرازي30
 
2مدرسة وادي المخازن محمد الحدادي10المزدوجاالبتدائ

يامال ازياجن31
 
2مدرسة وادي المخازن محمد الحدادي10المزدوجاالبتدائ

وح32 يعبد الرحيم المرسر
 
2مدرسة وادي المخازن محمد الحدادي10المزدوجاالبتدائ

ي. ذ
يمب 

عروب. ذ

عفريط. ذ

عفريط. ذ

اتوير. ذ

جنان. ذة

امهرور. ذ

ي. ذ
يمب 


