
القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

اللغة العربيةالثانويمحمد ابوالقاسم1

اللغة العربيةالثانويايوب طاطا2

اللغة العربيةالثانويادريس بنيحيى3

اللغة العربيةالثانويمروان حمدان4

ي5 اللغة العربيةالثانوييوسف المتني 

اللغة العربيةالثانويمحمد ادامناي6

ي7
اللغة العربيةالثانويفاطمة الزهراء المالق 

همي8 اللغة العربيةالثانويغيثة  الب 

اللغة العربيةالثانويعبدالرحيم البكاري9

اللغة العربيةالثانويماجدة  ابيدر10

اللغة العربيةالثانويمريم صالحي11

اللغة العربيةالثانويفاطمة الزهراء  الغالي12

اللغة العربيةالثانويهاجر الراشدي13

اهمي14 اللغة العربيةالثانويرحمة لب 

ي15
 
اللغة العربيةالثانويرضوان اسليمان

ون16 اللغة العربيةالثانويامينة  احبى 

اللغة العربيةالثانويهناء الكمالي17

اللغة العربيةالثانويأميمة العورش18

اللغة العربيةالثانوياعتدال السويسي19

ي20
 
اللغة العربيةالثانويفاطمة  الشبان

اللغة العربيةالثانويحمزة  المناوي21

اللغة العربيةالثانويزهبى بوسلهام22

اللغة العربيةالثانويسلوى فنيش23

اللغة العربيةالثانويفردوس الهراس24

ون25 اللغة العربيةالثانويانتصار احبى 

اللغة العربيةالثانويلمياء الزواوي26

ي27
 
اللغة العربيةالثانويشيماء  الزيان

اللغة العربيةالثانويسارة  حمزة28

ي29 اللغة العربيةالثانويحدهم خبيي 

اللغة العربيةالثانويمحمد الغولي30

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

اللغة العربيةالثانويغزالن الكن1

اللغة العربيةالثانويموىس سفيان2

اللغة العربيةالثانويابتسام الزواوي3

اللغة العربيةالثانويرقية الموفق4

اللغة العربيةالثانوينادية شهيد5

اللغة العربيةالثانويأسماء أعق 6

اللغة العربيةالثانويياسيى  شهاب7

اللغة العربيةالثانويفاطمة الزهراء  الطويل8

ي9
اللغة العربيةالثانويابراهيم الزيي 

اللغة العربيةالثانويسناء  السماللي اإلدريسي10

اللغة العربيةالثانوييوسف الحمري11

اللغة العربيةالثانويفاطمة الزهراء ايت اعال12

اللغة العربيةالثانويمحمد اكساب13

اللغة العربيةالثانويحكيمة المدكوري14

اللغة العربيةالثانويهندة القرصي15

ي16
 
اللغة العربيةالثانويسكينة العان

اللغة العربيةالثانويامينة بندام17

اللغة العربيةالثانويابتسام سنطوح18

ي19
اللغة العربيةالثانويفاطمة النوايي 

اللغة العربيةالثانويمريم  سماح20

ي بغداد21
 
اللغة العربيةالثانويالشبان

اللغة العربيةالثانويسهيل بوعسل22

اللغة العربيةالثانويخولة اجديرة23

اللغة العربيةالثانويفاطنة  الهشمي24

اللغة العربيةالثانويفوزية  الرياحي25

اللغة العربيةالثانويحفيظة الليل26

ي27 اللغة العربيةالثانويانس الغريي 

ي28 اللغة العربيةالثانويصفية الخطان 

اللغة العربيةالثانوياكرام خوالف29

اللغة العربيةالثانويالحسنية ازبيبات30
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

اللغة الفرنسيةالثانويرجاء  اكرىسي1

اللغة الفرنسيةالثانويهند مباريك2

اللغة الفرنسيةالثانويمريم أغزاز3

اللغة الفرنسيةالثانويهجر كريش4

اللغة الفرنسيةالثانويأمال أشمالل5

اللغة الفرنسيةالثانويأيوب عنيبة6

اللغة الفرنسيةالثانوييرسى البهلولي7

اللغة الفرنسيةالثانويطارق سيف الدين8

اللغة الفرنسيةالثانويندى الرملي9

اللغة الفرنسيةالثانويخولة لغواوتا10

اللغة الفرنسيةالثانويصوفية  البوعيادي11

اللغة الفرنسيةالثانويكوثر ترايعي12

اللغة الفرنسيةالثانويندى ولحرير13

اللغة الفرنسيةالثانويمجيدة عبوط14

اللغة الفرنسيةالثانويسفيان لزعر15

اللغة الفرنسيةالثانويضح احدوش16

اللغة الفرنسيةالثانويسفيان الحنصالي17

اللغة الفرنسيةالثانويسكينة العناب18

اللغة الفرنسيةالثانويالهام لمعشب19

اللغة الفرنسيةالثانويفاطمة الزهراء زايد20

اللغة الفرنسيةالثانويخديجة صابر21

ي22 اللغة الفرنسيةالثانويمراد  جندون 

اللغة الفرنسيةالثانويكوثر  العباىسي23

اللغة الفرنسيةالثانويإيمان فاتح24

اللغة الفرنسيةالثانوييوسف بورويس25

اللغة الفرنسيةالثانويأسماء العسولي26

وز أبوالغيت27 اللغة الفرنسيةالثانويفبى

اللغة الفرنسيةالثانويسلم باهية28

اللغة الفرنسيةالثانويفاطمة الزهراء بن دريو29

ي30
اللغة الفرنسيةالثانويسهام المخق 
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

اللغة الفرنسيةالثانويشيماء  الكريش1

اللغة الفرنسيةالثانويإيمان نعمرو2

ي3
 
اللغة الفرنسيةالثانويسلم العون

ي4
 
اللغة الفرنسيةالثانويشيماء عدنان

اللغة الفرنسيةالثانويسعاد بن رايا5

اللغة الفرنسيةالثانويسناء زروالي6

اللغة الفرنسيةالثانوينورالهدى  سامي7

ي عبد الصمد8
اللغة الفرنسيةالثانويالبوصق 

اللغة الفرنسيةالثانويخولة لقويسمي9

اللغة الفرنسيةالثانويمريم لغريسة10

اللغة الفرنسيةالثانويشيماء هكو11

اللغة الفرنسيةالثانويالتهامي فؤاد12

اللغة الفرنسيةالثانويسلم لعوينة13

اللغة الفرنسيةالثانويفاطمة الزهراء اوجبلي14

اللغة الفرنسيةالثانويهديل كرامي15

اللغة الفرنسيةالثانويهشام بوخيمة16

اللغة الفرنسيةالثانويسهام لزعر17

اللغة الفرنسيةالثانويحليمة علواوي18

اللغة الفرنسيةالثانويفدوى نجد19

اللغة الفرنسيةالثانوييرسى زروال20

اللغة الفرنسيةالثانويأميمة  كاييى 21

اللغة الفرنسيةالثانويزينب فضيلي22

اللغة الفرنسيةالثانويسناء موقدم23

اللغة الفرنسيةالثانويالحسن   العلمي طرباق24

اللغة الفرنسيةالثانويوصال دادىسي25

اللغة الفرنسيةالثانويرانية اوسار26

اللغة الفرنسيةالثانويعثمان دكيكي27

اللغة الفرنسيةالثانويأيمن بنحميدات28

اللغة الفرنسيةالثانويأنس الرحالي29

اللغة الفرنسيةالثانوينوال البحراوي30
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

االجتماعياتالثانويصفاء بنطاهر1

االجتماعياتالثانويأحمد امداح2

االجتماعياتالثانويخولة العنبوري3

االجتماعياتالثانويحجبوها حيماد4

االجتماعياتالثانويأنس أموقران5

االجتماعياتالثانويعبدهللا  األمغاري6

االجتماعياتالثانوييوسف ايت الرايس7

االجتماعياتالثانوييوسف امعجول8

االجتماعياتالثانويأسماء الزبيدي9

االجتماعياتالثانوياميمة المعناوي10

ي11
 
االجتماعياتالثانويعبدالرحيم  الجرمون

االجتماعياتالثانويياسيى   نزيه12

االجتماعياتالثانوييوسف عدو13

ي14
االجتماعياتالثانوياسماعيل صديق 

االجتماعياتالثانويهناء الرسسوري15

االجتماعياتالثانويزهرة بونعجا16

االجتماعياتالثانوييوسف لغريسي17

االجتماعياتالثانويجهاد مرجان18

ي19
 
االجتماعياتالثانويليل  العثمان

االجتماعياتالثانويمحمد  فوزي20

االجتماعياتالثانويعبد المهيمن عزات21

االجتماعياتالثانويفايزة بجداد22

االجتماعياتالثانويفدوى العباىسي23

االجتماعياتالثانوينعيمة لوبات24

االجتماعياتالثانويسعاد الكحيل25

االجتماعياتالثانوينجيب لحلو26

االجتماعياتالثانويآية الخلوي27

االجتماعياتالثانويسالم  الدويكي28

االجتماعياتالثانويرضوان العاصب29

االجتماعياتالثانويزكرياء امزي    غ30

االجتماعياتالثانويساجيدة والعبى 31

االجتماعياتالثانويأيوب العاشوري32

االجتماعياتالثانويعكاشة نوييى33

ضور34 االجتماعياتالثانويخديجة  اض 

االجتماعياتالثانويشيماء  االدرييسي35
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

االجتماعياتالثانوينادية  حمداوي1

االجتماعياتالثانويسلم العروي2

االجتماعياتالثانويسهام شمس الدين3

االجتماعياتالثانويأيوب ابيب4

االجتماعياتالثانويعثمان بوحاش5

االجتماعياتالثانويبالل الغليش6

ي7
 
االجتماعياتالثانويحمزة الزيان

االجتماعياتالثانويمصطق  الحيان8

االجتماعياتالثانويسمية رشدي9

االجتماعياتالثانويالياس الحديوي10

االجتماعياتالثانويوجدان مساوي11

ة عزيزي12 االجتماعياتالثانويسمبى

االجتماعياتالثانويابراهيم  بوسكري13

االجتماعياتالثانوييحيى باقدير14

ي15
االجتماعياتالثانويصالحة المحسي 

االجتماعياتالثانويرضوان الشارف16

االجتماعياتالثانوياهنية الحجوي17

االجتماعياتالثانوينجالء زنيى 18

االجتماعياتالثانويسفيان العالم19

االجتماعياتالثانويعبد هللا خرو20

االجتماعياتالثانويهند افرروى21

االجتماعياتالثانويطارق بحوق22

االجتماعياتالثانويشيماء ايت ميمون23

ي24
 
االجتماعياتالثانويياسيى  الوزان

االجتماعياتالثانويلطيفة مراد25

االجتماعياتالثانويسناء األشهب26

االجتماعياتالثانويالمكي الغالمي27

االجتماعياتالثانويمحمد أميى  اعريبات28

االجتماعياتالثانويمحمد علمي29

االجتماعياتالثانويهجر لهاللي30

ي31
 
االجتماعياتالثانويرضا اعمرن

االجتماعياتالثانويياسيى  االمغاري32

االجتماعياتالثانويمصطق  تغزازي33

االجتماعياتالثانويسفيان النية34

االجتماعياتالثانويصالح الدين المالكي35
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

االجتماعياتالثانويهجر بونوار1

االجتماعياتالثانويخالد بوعرسية2

االجتماعياتالثانويمصطق  خلوق3

االجتماعياتالثانويكلثوم  المكاوي4

ي5
االجتماعياتالثانويمحمد اليوسق 

االجتماعياتالثانويأحمد أيت عدي6

االجتماعياتالثانويسهيل كرام7

االجتماعياتالثانوينوفل بنمالك8

ي9
 
االجتماعياتالثانويكريم  شوق

االجتماعياتالثانويشيماء سيكوك10

االجتماعياتالثانويفاطمة ايت العرسي11

االجتماعياتالثانويسفيان بنان12

ي13
 
االجتماعياتالثانويمنبى  شبان

االجتماعياتالثانويهشام  الفريش14

االجتماعياتالثانوييوسف فرادي15

االجتماعياتالثانويمريم لصيان16

االجتماعياتالثانويعمر القاطي17

االجتماعياتالثانويخديجة ازعيب 18

االجتماعياتالثانويمحمد المسيح19

االجتماعياتالثانويأيوب عالوي20

االجتماعياتالثانويياسيى  المؤدين21

االجتماعياتالثانويأيوب لحلو22

ي23
 
االجتماعياتالثانويايوب  الحسون

االجتماعياتالثانوينادية العمري24

االجتماعياتالثانويوفاء حاج25

االجتماعياتالثانويشيماء لهاللي26

ي27 االجتماعياتالثانويسفيان الحرص 

االجتماعياتالثانويعالل اوالجياللي28

االجتماعياتالثانويهدى لمغاري29

االجتماعياتالثانوياسماء بودور30

ي31
 
االجتماعياتالثانويابتسام الكرون

االجتماعياتالثانوينرصة بوكطيبة32

االجتماعياتالثانويفاطمة الزهراء الشوي    خ33

ي34
 
االجتماعياتالثانوياسية الزهوان

3
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

االجتماعياتالثانويانوار  الرايس1

االجتماعياتالثانويأمة الرحمان بكار2

االجتماعياتالثانويحمزة بايحيى3

ي4 االجتماعياتالثانويشيماء الدهي 

االجتماعياتالثانويعالء الهاللي5

االجتماعياتالثانويسارة بن خاية6

االجتماعياتالثانوياحمد ايت التاجر7

االجتماعياتالثانويإكرام لخرص 8

االجتماعياتالثانويفاطمة العاصمي9

االجتماعياتالثانويمحمد بورسيا10

االجتماعياتالثانويحفيظة عطا11

االجتماعياتالثانويعثمان  عباق12

ي13
االجتماعياتالثانويمحسن الضعيق 

االجتماعياتالثانويمحمد  مجيد14

االجتماعياتالثانويفدوى المناوي15

االجتماعياتالثانويأيوب الرميلي16

االجتماعياتالثانويرجاء صدوق17

االجتماعياتالثانويامال الفالوي18

االجتماعياتالثانويفاطمة الداودي19

االجتماعياتالثانوييسمينة الباىسى20

االجتماعياتالثانويصفاء جديرة21

االجتماعياتالثانويعقيلة الحميدي22

ي23 االجتماعياتالثانويمريم الخب  

االجتماعياتالثانويعزالدين مطعيش24

االجتماعياتالثانويخولة العبيدي25

االجتماعياتالثانويأميمة بن الشايب26

االجتماعياتالثانويعالء الهاشمي27

االجتماعياتالثانويارقية الزراد28

االجتماعياتالثانويامينة الغياط29

االجتماعياتالثانويهجر بونوار30

االجتماعياتالثانويمحمد زهراوي31

ي32
 
االجتماعياتالثانويعماد غيدوان

االجتماعياتالثانويخديجة بخوش33

االجتماعياتالثانويفاطمة الزهراء  العلوي34

4
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

الفلسفةالثانويالسعدية  توزدين1

الفلسفةالثانويشيماء باوي2

الفلسفةالثانويكمال احميش3

الفلسفةالثانويفاطمة فحلي4

الفلسفةالثانوييوسف المحمدي5

الفلسفةالثانويمحمد كبيش6

الفلسفةالثانوينبيل ابوهالل7

الفلسفةالثانويمحمد دوهماز8

الفلسفةالثانويميلود المعتوكي9

الفلسفةالثانويهجر الحسناوي10

الفلسفةالثانويمحسن الودواري11

الفلسفةالثانويخديجة  المنسي12

الفلسفةالثانويياسيى  بنواكور13

الفلسفةالثانويأميى  المهرس14

الفلسفةالثانويمحمد الشقيف15

الفلسفةالثانويالمكي أزروف16

الفلسفةالثانويمريم العلوي17

الفلسفةالثانويرحاب عبدالكريم18

ي19
 
الفلسفةالثانويفاطمة الزهراء دحمان

الفلسفةالثانويعمر جكوم20

ي21
 
الفلسفةالثانويإدريس مامون

الفلسفةالثانويهاجر بدوي22

الفلسفةالثانويكمال بوكريم23

الفلسفةالثانويأميمة  أقنوش24

الفلسفةالثانويعبدالكريم  لمباركي25

ي26 الفلسفةالثانويابتسام الدهي 

الفلسفةالثانوييرسا العايدي االدريسي27

ي28 الفلسفةالثانويإيمان الفقبى

الفلسفةالثانوييونس العلوي29

1
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

الرياضياتالثانوياحمد ناض1

الرياضياتالثانويليل تبيبيش2

الرياضياتالثانويمحمد اسماعيلي علوي3

الرياضياتالثانويسعد ضفرهللا4

الرياضياتالثانويعبداإلاله كرارة5

ي6
 
الرياضياتالثانويحمزة التيبون

الرياضياتالثانويزكرياء حماد7

الرياضياتالثانويأحمد السعيدي8

الرياضياتالثانويياسميى  لشهب9

الرياضياتالثانوييوسف الزحدالي10

الرياضياتالثانويمحمد هيبة هللا11

الرياضياتالثانويامبارك عشمان12

الرياضياتالثانويانس بوسمن13

الرياضياتالثانويأحمد نيهو14

الرياضياتالثانويمنترص بنجلول15

الرياضياتالثانويمحمد باسو16

الرياضياتالثانويامال الصالحي17

الرياضياتالثانوييوسف الواد18

الرياضياتالثانويهجر الهندة19

الرياضياتالثانويعبدالواحد الرمش20

الرياضياتالثانوياكرام كنتاوي21

الرياضياتالثانويإلياس الستلي22

 جميلي23
الرياضياتالثانويأميى 

الرياضياتالثانويبدر جبون24

الرياضياتالثانويزينب السمار25

الرياضياتالثانويفردوس البخاري26

الرياضياتالثانويرحاب  الدبيش27

الرياضياتالثانويحفصة النافعي28

الرياضياتالثانويياسيى  مجاهد29

الرياضياتالثانويمريم حمامد30

1
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

الرياضياتالثانويمعاذ اكريطيط1

الرياضياتالثانويسليمان عكي2

الرياضياتالثانويعمر طوطو3

الرياضياتالثانويحفصة واعرى4

الرياضياتالثانويحمزة التهامي5

الرياضياتالثانويحسناء ساهيلي6

ي7
الرياضياتالثانوييارس رفق 

الرياضياتالثانويهدى حيمر8

الرياضياتالثانويأيوب لعديري9

ي10
 
الرياضياتالثانويمنال ميمون

ي11
 
الرياضياتالثانويمحمد اسليمان

الرياضياتالثانويايمان كنتاوي12

الرياضياتالثانويريم  الميساوي13

الرياضياتالثانويجعفر الصغبى14

ي15
الرياضياتالثانويمروى لميي 

الرياضياتالثانوينهيلة محسانا16

الرياضياتالثانويعبدالعزيز بوتسممت17

الرياضياتالثانويزينب  لقويطع18

الرياضياتالثانويبية يوسف19

الرياضياتالثانويحفصة اشهيبة20

ج21 الرياضياتالثانوينجية العبى

ي22
 
الرياضياتالثانويشيماء الرسحان

الرياضياتالثانويأميى  العماري23

الرياضياتالثانويلبي  ايزم24

الرياضياتالثانويايوب مختاري25

الرياضياتالثانويسناء ابالذى26

الرياضياتالثانويمحمد زركون27

الرياضياتالثانويمريم عواد28

ي29
الرياضياتالثانويسلم الورياىسى

ي30 الرياضياتالثانويرحاب القطي 

2
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القسمالتخصصاملسلكاالسم والنسبت.ر

2023مسلك تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي فوج 

لوائح األقسام

1

علوم الحياة واألرضالثانويخولة بورقيق1

علوم الحياة واألرضالثانويعماد اقنسوس2

علوم الحياة واألرضالثانوينهيلة  المسعودي3

علوم الحياة واألرضالثانويمريم الخاوى4

علوم الحياة واألرضالثانويهاجر لزعر5

علوم الحياة واألرضالثانويعببى النصفاوي6

علوم الحياة واألرضالثانوييطورحو عبدالصمد7

علوم الحياة واألرضالثانويمحمد العطار8

ي9
علوم الحياة واألرضالثانويهدى ادقيق 

علوم الحياة واألرضالثانوينجوى شاوي10

علوم الحياة واألرضالثانويصفاء الخيالي11

علوم الحياة واألرضالثانويامينة اوسموكن12

علوم الحياة واألرضالثانويسمية هاشيمي13

علوم الحياة واألرضالثانويسهام لفحيل14

علوم الحياة واألرضالثانويعالء منصوري15

علوم الحياة واألرضالثانويسفيان اخروب16

ي17
 
علوم الحياة واألرضالثانويمحمد العدالن

ي18
علوم الحياة واألرضالثانويشيماء قباىسى

علوم الحياة واألرضالثانويعلية المدغري19

علوم الحياة واألرضالثانويمحمد  العمري20

ي21
علوم الحياة واألرضالثانويعبدالحق صديق 

علوم الحياة واألرضالثانويبسمة بوجوامع22

علوم الحياة واألرضالثانويمحمد بوعرفة23

ي24 علوم الحياة واألرضالثانويأيوب القرقون 

ي25 علوم الحياة واألرضالثانويايمان لغفبى

علوم الحياة واألرضالثانويفاطمة الزهراء  بلعالم26

علوم الحياة واألرضالثانويسمية فحفوحي27

علوم الحياة واألرضالثانويهند مسعودي28

علوم الحياة واألرضالثانوينبيلة لعواودة29

1
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