
2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش تربىي للتعلٍم اإلبتذائً د

مفتش تربىي للتعلٍم اإلبتذائً د ممتا زة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

62899BENSASI EL MILOUDI16-09-199504-09-201020.0020.0020.00ٌزقى 1

1043333ABRYA MOHAMMED16-09-199602-09-200920.0020.0020.00ٌزقى 2

1044863LAHLALI MOHAMED16-09-199602-09-200920.0020.0020.00ٌزقى 3

1044920LAKRITI ABDELJALIL16-09-199602-09-200920.0020.0020.00ٌزقى 4

1121202EDDABACHI RACHID16-09-199802-09-201120.0020.0020.00ٌزقى 5

Page 1 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش تربىي للتعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

مفتش تربىي للتعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت الممتاز

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1152008EL MANZANI NOUREDDINE16-09-199902-09-201120.0020.0020.00ٌزقى 1
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش تربىي للتعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

مفتش تربىي للتعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت الممتاز

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1052392ACHOUYAB HALIMA16-09-199602-09-201120.0020.0020.00ٌزقى 1
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

57958FALEH RACHIDA16-09-199416-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 1

58211MOUAK KHADIJA16-09-199416-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 2

59514OUAZZANI LOUBNA16-09-199416-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 3

60252ET TAHERY MOHAMED16-09-199416-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 4

60839BENRAGBA SAMIRA16-09-199416-07-200619.0020.0019.50ٌزقى 5

60917CHAMI JAMILA16-09-199416-07-200620.0019.5020.00ٌزقى 6

61069HADAR BOUCHRA16-09-199416-07-200620.0020.0020.00تزقى 7

63171MAHBOUB FATIHA16-09-199529-12-200620.0020.0020.00تزقى 8

63259LAAMIRI ZAKIYA16-09-199529-12-200620.0019.5020.00ٌزقى 9

63265DCHOUCHA HANIA16-09-199529-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 10

63339MOUITI KHADIJA16-09-199529-12-200620.0019.5020.00ٌزقى 11

63345KHORRI NAOUAL16-09-199529-12-200620.0019.0020.00ٌزقى 12

64302GOURARI M'HAMMED16-09-199531-12-200420.0012.0020.00ٌزقى 13

64467LAHBILI ABDELILAH16-09-199530-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 14

89055MOUATASSIM HICHAM16-09-199531-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 15

114495EL MOUFADDIL MOHAMMED09-01-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 16
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

129880BOUKNITER NOUREDDINE08-12-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 17

149346FERRAA MOHAMMED16-09-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 18

150014KATKOUT MILOUD16-09-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 19

153246FOUAD ABDELLATIF16-09-198101-01-200620.0019.5020.00ٌزقى 20

208278MOUHRI MOHAMMED21-09-198330-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 21

211338ZALARHE ABDELOUAHAD16-09-198530-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 22

236752LAMDASNI HASSAN17-09-198430-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 23

239014TALBI ABDELLATIF17-09-198430-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 24

239398BELABADIA SALIM17-09-198430-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 25

270795LAARAICH ABDELLATIF31-01-199029-03-200620.0020.0020.00ٌزقى 26

335874BELAKTIB HALIMA16-09-198830-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 27

335912GHALOUA BOUCHRA16-09-198801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 28

335959FAKHRI SALIMA16-09-198801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 29

337846MAHLOUB MALIKA16-09-198801-01-200520.0020.0020.00تزقى 30

338165BENBRAHIM JAMAL16-09-198801-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 31

338769CHOUMAIS AMINA16-09-198801-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 32
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

338853BASSOR MOHAMMED16-09-198801-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 33

602275EZZAHRI OMAR16-09-197601-07-200520.0020.0020.00ٌزقى 34

640437HABBANI AHMED16-09-197801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 35

658820KHARBACH ABDERRAHIM17-09-197930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 36

659362BARDAOUI HASSAN17-09-197901-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 37

659542KAHOUAJANE MILOUD17-09-197931-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 38

665444BETTACHE MOHAMMED21-09-197701-07-200520.0020.0020.00ٌزقى 39

677601EL WAHBI MOHAMMED10-10-197701-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 40

677643KIAMI LARBI08-10-197701-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 41

690441BERKELLIL RACHID16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 42

690974BOUGUERZA MOHAMMED16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 43

691408RAFIK MOHAMMED16-09-198030-12-200518.0020.0019.00ٌزقى 44

693806LAKHTATI M BAREK16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 45

694464EL GHANBOURI ABDELHADI18-05-198130-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 46

695199KARMACH MOHAMED16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 47

698369MTAIRAG ABDERRAHIM16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 48
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

737711TAMOUSSIT NOUR-EDDINE16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 49

738806IMASSEN R.KIA16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 50

738988LAMKIMIL SOUAD16-09-199315-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 51

739025KELFATE NAJAT16-09-199317-07-200420.0019.5020.00ٌزقى 52

741865AOUIFIA MOHAMMED16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 53

741953MZIRDA ABDALLAH16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 54

742139EL FIHAM MOHAMMED16-09-199317-07-200420.0019.5020.00ٌزقى 55

744072ELLALI FATIMA16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 56

744131GUESSOUS FATIMA16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 57

744226PAKHOUYA SABAH16-09-199315-07-200620.0020.0020.00ٌزقى 58

744261SOULANI MAJDOULINE16-09-199317-07-200420.0020.0020.00تزقى 59

744262ABOUCH SAIF EDDINE16-09-199319-07-200320.0020.0020.00ٌزقى 60

744576BENJAA NAOUAL16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 61

745585BARIK LATIFA16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 62

745591BAROUDI ILHAM16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 63

745685LAAMIRI HASSNAE16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 64
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

746215BOULASSAID AICHA16-09-199316-07-200520.0020.0020.00ٌزقى 65

749400JMAILI RKIA16-09-199317-07-200420.0020.0020.00ٌزقى 66

887856SOUHALI FATIMA16-09-198801-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 67

939748TAHIRI MINA16-09-197801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 68

942842ENNAIME LATIFA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 69

942864LAOUZI FATIMA19-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 70

944014BOUANANI AICHA17-09-197901-01-200420.0020.0020.00ٌزقى 71

944129AIT EL CAID NAIMA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 72

944643CHAMKHI NORA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 73

944818BOUZOUZ NAJAT17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 74

944874HIKEL NORA17-09-197901-01-200420.0020.0020.00ٌزقى 75

945669BELAICHE NOUZHA17-09-197901-01-200420.0020.0020.00ٌزقى 76

945786DARIHEM HAYAT17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 77

945800EL ATTAR RACHIDA17-09-197901-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 78

945884RIFQUI RABIA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 79

947627EL HADARI TOURIYA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 80
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

947734RHAZAOUI HAFIDA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 81

947780ZADKI SAIDA17-09-197901-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 82

947926LAADIDI HALIMA17-09-197901-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 83

948026KHAOUILI HAFIDA17-09-197901-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 84

948628BAATA MINA17-09-197901-01-200420.0020.0020.00ٌزقى 85

948666KAROUN MALIKA17-09-197901-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 86

950537SRIBI AKILA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 87

953805TAOUI KHNATA19-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 88

954070ZATILE TOURIA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 89

954152HAIFA FATIMA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 90

954160DABBOUH FATIHA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 91

954172TAHIRI KABBOURA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 92

954234KAHI NAJIA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 93

954253HANNOUN MALIKA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 94

954283ABOU HANIA HAYAT16-09-198001-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 95

954693GARAOUZI FATIMA16-09-198001-01-200520.0020.0020.00تزقى 96
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

956069LABASSI ZAHIRA16-09-198030-12-200520.0019.5020.00ٌزقى 97

956985LAMTAOUAT FATIMA16-09-198030-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 98

964413HAJJAR NAIMA22-09-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 99

970536KAOUNI FARIDA16-09-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 100

972089MAHIFE NEZHA16-09-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 101

1044103OBBAD LOUBNA16-09-199630-12-200518.0018.0018.00ٌزقى 102

1044458NIL SAMIRA16-09-199630-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 103

1044872MAKROUH AHMED16-09-199630-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 104

1044874MAKROUH YOUSSEF16-09-199631-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 105

1045829JENNANE FOUZIA16-09-199629-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 106

1045861BERREKHIS NAIMA16-09-199631-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 107

1045951BERECHID LAILA16-09-199631-12-200420.0019.5020.00ٌزقى 108

1046016ABOUELFADL KARIMA16-09-199631-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 109

1047753ATTAF HICHAM16-09-199630-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 110

1047989LACHHEB CHAHRAZAD16-09-199629-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 111

1048085EZZAKI KARIMA16-09-199629-12-200620.0019.5020.00ٌزقى 112
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1052286LAKHCHEN ABDERRAZEK16-09-199730-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 113

1052401SENBOURI OTHMANE16-09-199729-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 114

1052409SOUHAIB REDOUANE16-09-199729-12-200620.0014.0017.00ٌزقى 115

1052503TOUBTI NORA16-09-199730-12-200520.0019.5020.00ٌزقى 116

1052513AGUIDA SABAH16-09-199729-12-200620.0019.0020.00ٌزقى 117

1052767LARDI HICHAM16-09-199730-12-200519.0019.0019.00ٌزقى 118

1052769EL BOUNAMANI SAMIRA16-09-199729-12-200620.0019.0020.00ٌزقى 119

1053093DARHOUANI RIYAD16-09-199730-12-200518.0019.5018.50ٌزقى 120

1113723HAMIMOUCH KHADIJA16-09-199729-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 121

1121563EL RHYATI ABDELLATIF16-09-199829-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 122

1154957LMATI JIHANE16-09-199930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 123

1155830DIDDAR NAJAT16-09-199929-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 124

1155894EL IDLI YOUSSEF16-09-199929-12-200619.0019.0019.00ٌزقى 125

1155994DOUBLAL HANAE16-09-199930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 126

1155995EL GHANDOUR JAMILA16-09-199930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 127

1156044CHAKIR ABDELLAH16-09-199930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 128
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2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت األولى

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1156057BOUCHAB MOUNIA16-09-199930-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 129

1156059GROLA HICHAM16-09-199930-12-200520.0019.0020.00ٌزقى 130

1156071ENNAIME KHADIJA16-09-199929-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 131

1173664EL ASSAL SIHAM08-09-200029-12-200620.0019.0020.00ٌزقى 132

1175259BENKHAYI LATIFA11-09-200029-12-200620.0019.0020.00ٌزقى 133

1175301CHINE SOUAD06-09-200016-09-200620.0020.0020.00تزقى 134

1175803GAMMAZ HASSAN06-09-200029-12-200620.0020.0020.00ٌزقى 135

1180920ZEHAF YOUSSEF06-09-200029-12-200620.0016.0020.00ٌزقى 136

Page 12 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثالثت

أستار التعلٍم اإلبتذائً من الذرجت الثانٍت

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1305882BACHCHAR LKHIR KHADIJA16-09-200316-09-200320.0020.0020.00ٌزقى 1

1305896BAHANINI HOUDA05-09-200305-09-200320.0018.0020.00ٌزقى 2

1307592KHASSAL RAJA05-09-200305-09-200320.0018.0020.00ٌزقى 3

1307988MOUTTAKI MERIYEM05-09-200305-09-200319.0019.0019.00ٌزقى 4

1308622ZERZANE HAFID05-09-200305-09-200317.0016.0016.50ٌزقى 5

1308637ZINE MOHAMMED05-09-200305-09-200320.0020.0020.00ٌزقى 6

1400042ELOUASSIF HABIBA15-09-200515-09-200520.0017.0020.00ٌزقى 7

1400255HARMAZ KAOUTAR15-09-200515-09-200520.0020.0020.00ٌزقى 8

1400570MAJRI FATIMA ZOHRA07-09-200507-09-200520.0020.0020.00ٌزقى 9

1401713LABIAD FATIMA EZ ZAHRA06-09-200606-09-200620.0020.0020.00ٌزقى 10

1401910LAQIBI SIHAM06-09-200606-09-200620.0017.0020.00ٌزقى 11

Page 13 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

60027AIT EL ARBI HAYAT16-09-199429-12-200619.0018.0018.50ٌزقى 1

90172KILAME MOUNA16-09-199530-12-200520.0016.0020.00ٌزقى 2

745173EL MAJIDI NABIL16-10-199301-01-200619.5016.0017.75ٌزقى 3

1160658ABDOUH MOHAMMED16-09-199916-09-200220.0015.0020.00ٌزقى 4

1177903BZAZ HANANE06-09-200021-06-200520.0016.5020.00ٌزقى 5

1178943LABIL ABDELHADI06-09-200008-07-200520.0019.5020.00ٌزقى 6

1182163ESSAIL ABDESSAMAD13-10-200016-09-200320.0018.0020.00ٌزقى 7

1240031TAOUFYQ HAFID06-09-200116-09-200320.0016.0020.00ٌزقى 8

1241485LAAMOURI MALIKA06-09-200113-02-200320.0017.0020.00ٌزقى 9

1241487MYOURI SAMIRA06-09-200115-12-200320.0019.5020.00ٌزقى 10

1241684ANZOURI NAIMA12-09-200116-09-200419.5015.0017.25ٌزقى 11

1241693BOUARBINE AMINA18-09-200118-09-200320.0018.0020.00ٌزقى 12

1261278BELFARSI HICHAM04-09-200216-09-200320.0020.0020.00ٌزقى 13

1261634ERRAJI ABDELKEBIR14-09-200215-09-200320.0020.0020.00ٌزقى 14

1261659FAIDI HASSANE04-09-200205-09-200320.0018.5020.00ٌزقى 15

1261852LAHRICHI ABDELLAH04-09-200205-09-200320.0017.0020.00ٌزقى 16

Page 14 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1270218IBN CHRAIK AMINA04-09-200205-09-200320.0018.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

17

1277857NOUKHAL SANAA07-09-200429-03-200620.0014.0020.00ٌزقى 18

1278372BELAABIDIA ABDELJALYL27-09-200411-03-200620.0017.5020.00ٌزقى 19

1278471EL FADILI RACHID07-09-200423-03-200620.0016.0020.00ٌزقى 20

1278563EL MAHDI ABDERRAZZAK20-09-200408-03-200620.0017.0020.00ٌزقى 21

1278912QOURIBCHI TIJANE28-09-200430-11-200520.0018.0020.00ٌزقى 22

1280123DOUDALI JAMILA27-09-200422-03-200620.0016.0020.00ٌزقى 23

1280271BOUTAHAR JAMAL27-09-200405-04-200620.0017.0020.00ٌزقى 24

1280293ELMAZOUK MOHAMMED07-09-200422-03-200620.0015.0020.00ٌزقى 25

1280464FADILI LOUBNA07-09-200421-03-200618.0018.0018.00ٌزقى 26

1280570MOUSTARHFIR ABDERRAZZAK07-09-200417-03-200620.0017.0020.00ٌزقى 27

1280617L HANNOUNI JAOUAD07-09-200421-06-200620.0016.0020.00ٌزقى 28

1280628ROUANE MHAMMED07-09-200423-03-200620.0017.0020.00ٌزقى 29

1280711ZEROUAL HICHAM14-09-200413-07-200620.0017.0020.00ٌزقى 30

1280985ELHAMMAR WAFA07-09-200422-03-200618.0016.0017.00ٌزقى 31

Page 15 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1281057LABZOUZI ABDELJALIL23-09-200404-07-200620.0016.0020.00ٌزقى 32

1281176ALLAM ZOUHAIR07-09-200417-03-200619.0015.5017.25ٌزقى 33

1281602EL AHRACHE MALIKA04-09-200205-09-200320.0018.0020.00ٌزقى 34

1281638ZAOUAL NOUREDDINE04-09-200205-09-200320.0019.0020.00ٌزقى 35

1281639EL BIYAD NAJAT04-09-200205-09-200320.0015.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

36

1281640MOHSINI NOUR-EDDINE04-09-200205-09-200320.0018.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

37

1281641BOUGRIANE KHADDOUJ04-09-200205-09-200320.0018.5020.00ٌزقى 38

1281642CHACHOUA FATIMA04-09-200205-09-200320.0017.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

39

1281644BOUROIHLINE KHALIL04-09-200205-09-200320.0016.5020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

40

1281645FREJ NEZHA04-09-200205-09-200320.0020.0020.00ٌزقى 41

Page 16 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1281648EL OUAFRI AICHA04-09-200205-09-200420.0017.0020.00ٌزقى 42

1281650BOUSSER-HANE KHALID04-09-200205-09-200320.0017.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2002سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

43

1282858LAKSIMI LATIFA01-01-200502-01-200320.0018.0020.00ٌزقى 44

1283647SERSAR FATIMA01-01-200502-01-200320.0016.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

45

1283675BOUANANI FATIHA01-01-200501-01-200320.0016.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

46

1283676ELHANAFI ABDELLATIF01-01-200502-01-200320.0014.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

47

1283677IZMAOUI BRAHIM01-01-200502-01-200320.0019.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

48

Page 17 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1283678ABDANE ABDELLATIF01-01-200502-01-200320.0016.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

49

1283680HRACHE KHADDOUJ01-01-200502-01-200320.0018.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

50

1283682SERRAJ KARIMA01-01-200502-01-200320.0017.5020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

51

1283683MOUSTAFID FATIMA01-01-200502-01-200320.0016.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

52

1283946MOUGRI AZIZA01-01-200502-01-200320.0014.5020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

53

1283992CHEHIBI AMINA01-01-200502-01-200320.0015.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

54

Page 18 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1283993FERHANI AICHA01-01-200502-01-200320.0015.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

55

1284000LAMNAYI HICHAM01-01-200502-01-200320.0020.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

56

1284013ENNAIMI NOUR EDDINE01-01-200502-01-200320.0017.0020.00ٌزقى 57

1284014LOUAH MBARKA01-01-200502-01-200320.0016.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

58

1284016EL FAZOUATY ABDERRAZZAK01-01-200502-01-200320.0019.0020.00 المعىً باألمز مه  )ٌزقى

العزضٍٍه المذمجٍه بزسم  

 لذا ٌىبغً اعتماد 2005سىة 

 كتارٌخ مزجع2002ً

59

1308996EL QOTBI MUSTAPHA16-09-200318-05-200520.0017.0020.00ٌزقى 60

1309212KAID AZIZ16-09-200314-05-200520.0017.0020.00ٌزقى 61

1309260LAABADI ASAAD03-09-200330-04-200520.0015.0020.00ٌزقى 62

Page 19 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

3استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

2أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1278026AZRAOUI MOURAD07-09-200407-09-200420.0018.0020.00ٌزقى 1

1278397BOULHARREG SAFIA27-09-200427-09-200420.0017.0020.00ٌزقى 2

1279284ZERAIDI TOURYA07-09-200407-09-200420.0018.0020.00ٌزقى 3

1280004EL ASBAKI HASSNAA28-09-200428-09-200420.0015.5020.00ٌزقى 4

1280353ERRIDAOUI SAID07-09-200407-09-200420.0018.0020.00ٌزقى 5

1280516LOUDINI HAFID07-09-200407-09-200420.0017.0020.00ٌزقى 6

1280540MKHALLEF FATIHA27-09-200427-09-200420.0018.0020.00ٌزقى 7

1280572NAJAH YOUSSEF28-09-200428-09-200420.0017.5020.00ٌزقى 8

1284431MOUHSSINE NABIHA07-09-200507-09-200520.0016.0020.00ٌزقى 9

1309610SEMMOUH HICHAM05-09-200305-09-200320.0015.0020.00ٌزقى 10

1408564BOUCHAB ADIL06-09-200606-09-200620.0017.0020.00ٌزقى 11

1408575KHOUTAM ABDELHADI06-09-200606-09-200620.0016.0020.00ٌزقى 12

1408583TIKKA HOUDA06-09-200606-09-200620.0017.0020.00ٌزقى 13

1408607EJJAIL FATIMA-ZAHRA06-09-200606-09-200618.0015.0016.50ٌزقى 14

1408623DARHCH LEILA06-09-200606-09-200620.0018.0020.00ٌزقى 15

1409230LAMRABET RAILLANI FATIMA06-09-200606-09-200620.0014.0020.00ٌزقى 16

Page 20 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

3استار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

2أستار التعلٍم الثانىي االعذادي الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1409271KHAYA ABDERRAHIM06-09-200606-09-200620.0017.0020.00ٌزقى 17

1409774LAKHNATI SAAD06-09-200606-09-200618.0013.5015.75ٌزقى 18

Page 21 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1استار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

أستار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت الممتازة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

55128LHAIMER ABDALLAH16-09-199401-01-201020.0019.0020.00ٌزقى 1

57161BELHAJ ABDELMAJID16-09-199401-01-201020.0020.0020.00ٌزقى 2

57353RHAZLANE CHARAF EDDINE16-09-199403-09-201120.0018.0020.00ٌزقى 3

65534ANNAB ABDELOUAHAD29-09-199401-01-200920.0019.0020.00ٌزقى 4

78673BIRJE MOHAMMED09-11-199401-01-201119.0019.0019.00ٌزقى 5

ٌزقى201120.0020.0020.00-01-199501-09-16الخذري عبذ الفتاح89242 6

90549MORID RACHID16-09-199510-04-201020.0015.5020.00ٌزقى 7

375633AKALAY MOHAMMED17-09-199001-01-201120.0019.0020.00ٌزقى 8

728318MGHINIA ISMAIL24-12-199301-01-200920.0018.0020.00ٌزقى 9

744981ELHAIL ZAHRA10-03-199301-01-201019.5016.0017.75ٌزقى 10

789539QAISSOUMI SOUAD16-09-199201-01-201120.0019.0020.00ٌزقى 11

988942BENHADDOUCHE RACHID10-01-199401-01-201020.0019.0020.00ٌزقى 12

1044064BOUSSAMI AHMED16-09-199627-07-200920.0018.0020.00ٌزقى 13

1044304ZIYADI MITAL16-09-199623-09-201120.0014.0020.00ٌزقى 14

1046099BAHANNI ANOUAR16-09-199621-06-201120.0017.0020.00ٌزقى 15

1048684TACHFINE REDOUANE16-09-199618-11-201120.0020.0020.00ٌزقى 16

Page 22 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1استار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

أستار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت الممتازة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1051457BOUALLA OTHMANE16-09-199721-10-200920.0019.0020.00ٌزقى 17

1052385LOUIZI SALIM16-09-199711-12-200920.0018.0020.00ٌزقى 18

1053098DHAIBA ABDELBASSET16-09-199723-12-201120.0016.0020.00ٌزقى 19

1120755LAHLAL EL MAMOUN16-09-199828-12-201120.0016.0020.00ٌزقى 20

1120771LAAGAL SAID16-09-199827-07-200920.0018.0020.00ٌزقى 21

1120849EL KHIDER ABDERRAHIM16-09-199818-07-200920.0016.0020.00ٌزقى 22

1155915LAKHAL FOUAD16-09-199916-07-201020.0017.0020.00ٌزقى 23

1170757BAZI MOHAMED11-09-200031-12-200820.0018.0020.00ٌزقى 24

1171743EL HIWEL YOUNES12-06-200129-12-200720.0019.0020.00ٌزقى 25

1172643ESSFADI EL BADAOUI04-09-200231-12-200820.0018.0020.00ٌزقى 26

1172663LOUDIKI MINA04-09-200231-12-200820.0019.0020.00ٌزقى 27

1172780LOUKILI NABIL17-09-200231-12-200820.0013.0020.00ٌزقى 28

1176951RIKOUANE AHMED06-09-200021-07-200920.0019.0020.00ٌزقى 29

ٌزقى201120.0017.0020.00-12-200031-09-06سزحان وسزٌه1179678 30

ٌزقى201220.0020.0020.00-01-200001-11-13القزفً الحسٍه1181960 31

1233689TEMOUDEN MOUNIR11-09-200129-04-201120.0017.0020.00ٌزقى 32

Page 23 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1استار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

أستار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت الممتازة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1239327SALHI ABDELLATIF17-09-200104-10-200920.0015.0020.00ٌزقى 33

1270756AMISSI EL HASSAN15-09-200331-12-200520.0019.0020.00ٌزقى 34

1276963LAOSRI ABDELHADI24-09-200319-05-200520.0016.5020.00ٌزقى 35

1278497EL KHBIZI DRISS27-09-200402-01-200620.0017.0020.00ٌزقى 36

1279249EL IDRISSI ABDELAZIZ27-09-200413-04-200720.0018.0020.00ٌزقى 37

1279336ALLITI FATIMA27-09-200422-03-200620.0018.0020.00ٌزقى 38

1309562ROCHDY ABDERRAHIM17-09-200320-05-200520.0019.0020.00ٌزقى 39

Page 24 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1175931BENJAAFAR OUAFA07-09-200002-09-200820.0017.0020.00ٌزقى 1

1277891FRANANE NOUR EDDINE07-09-200407-09-200420.0016.0020.00ٌزقى 2

1277963NGABI CHAMA27-09-200427-09-200420.0020.0020.00ٌزقى 3

1279213MESSAOUDI IMAD07-09-200407-09-200420.0017.0020.00ٌزقى 4

1279681MATTA HANAN27-09-200427-09-200420.0017.0020.00ٌزقى 5

1279747TALIDI MOHAMED06-10-200406-10-200420.0012.0020.00ٌزقى 6

1285010ESSAIL ZINE-EL ABIDINE07-09-200507-09-200520.0018.5020.00ٌزقى 7

1285039HAMADA HOUDA07-09-200507-09-200519.0017.0018.00ٌزقى 8

1285114LAHBIBI ZAKARIA07-09-200507-09-200520.0018.0020.00ٌزقى 9

1285165MEKKAOUI ADNANE07-09-200507-09-200520.0020.0020.00ٌزقى 10

1285238SAMI HOUDA07-09-200507-09-200520.0020.0020.00ٌزقى 11

1309946EL MANSOURI MILOUD13-10-200313-10-200320.0020.0020.00ٌزقى 12

1409954ANIBA TAJEDDINE06-09-200606-09-200620.0016.0020.00ٌزقى 13

1410141CHLIHI IMANE06-09-200606-09-200620.0018.0020.00ٌزقى 14

1410199EL ASSAL ABDELHAQ06-09-200606-09-200619.0016.0012.50ٌزقى 15

1410230EL HAB ISSAM06-09-200606-09-200620.0016.0020.00ٌزقى 16

Page 25 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2استار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

1أستار التعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1410269EL KASSIMI ABDELHADI06-09-200606-09-200620.0015.0020.00ٌزقى 17

1410319ER-RBAHY NAJAT06-09-200606-09-200620.0015.5020.00ٌزقى 18

1410337ES-SKALLI HASSAN06-09-200606-09-200620.0016.0020.00ٌزقى 19

Page 26 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1استار مبرز للتعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت 

أستار مبرز للتعلٍم الثانىي التاهٍلً الذرجت الممتاز

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1124454CHIJANI NOUREDDINE16-09-199806-09-200820.0020.0020.00ٌزقى 1

1125539BENJALOUAJA RACHID16-09-199805-09-200820.0020.0020.00ٌزقى 2

1172875ABOURICHA OMAR06-09-200005-09-200820.0020.0020.00ٌزقى 3

1179083MASSAOUDI JAMAL06-09-200005-09-200820.0020.0020.00ٌزقى 4

Page 27 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش المصالح المادٌت والمالٍت الذرجت 

مفتش المصالح المادٌت والمالٍت الذرجت الممتازة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1043653ABOU-ALI MAJDOULAINE09-02-199631-12-201120.0020.0020.00ٌزقى 1

Page 28 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2مستشار فً التىجٍه التربىي الذرجت 

1مستشار فً التىجٍه التربىٌالذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1044159ENNABIH ZOUHAIR16-09-199601-09-200720.0020.0020.00ٌزقى 1

1174659ASSADI LARBI06-09-200001-09-200720.0020.0020.00ٌزقى 2

Page 29 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش  فً التىجٍه التربىي الذرجت 

مفتش  فً التىجٍه التربىي الذرجت الممتاز

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

209918HAMADA ABDELLATIF17-09-198401-01-201120.0020.0020.00ٌزقى 1

339757LITA ABDELOUAHAB16-09-198801-01-201020.0020.0020.00ٌزقى 2

375988TANARI KAMAL27-09-199031-12-200920.0020.0020.00ٌزقى 3

748474CHAHIL ABDELLAH16-09-199330-12-200820.0020.0020.00ٌزقى 4

788766CHRIBATOU YOUSSEF16-09-199230-12-200820.0020.0020.00ٌزقى 5

Page 30 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

1مفتش  فً التخطٍط التربىي الذرجت 

مفتش  فً التخطٍط التربىي الذرجت الممتاز

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

243914TEMRI MOHAMMED04-04-198801-01-200920.0020.0020.00ٌزقى 1

342856ZAHRAOUI ABDELILAH16-09-198801-01-200920.0020.0020.00ٌزقى 2

344016EL BOUFFI MOHAMMED16-09-198801-01-200920.0020.0020.00ٌزقى 3

1046092TANTAI HABIBA16-09-199601-09-201120.0020.0020.00ٌزقى 4

Page 31 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2ملحق تربىي  الذرجت 

1ملحق تربىي  الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

64267LAHCIRI SAID16-09-199531-12-200420.00المعىً باألمز فً حالة اعتقال

 وقذ اوقطع عه عمله بتارٌخ 

20/10/2016

1

115266JMAILI EL MOSTAFA08-12-197801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 2

190280KHZAMI AHMED TAWFIQ22-01-198201-01-200420.0020.0020.00ٌزقى 3

689896LARDI EL MOSTAFA18-10-197830-12-200520.0020.0020.00ٌزقى 4

946764BELGSEISSE NEZHA22-10-197701-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 5

957858FAKKAR RABIA31-10-197801-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 6

973379GHALOUA FATIMA22-01-198101-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 7

Page 32 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

2ملحق االقتصاد و االدارة  الذرجت 

1ملحق االقتصاد و االدارة  الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

689592TAZI ABDELHAQ26-10-197801-01-200620.0020.0020.00ٌزقى 1

1120660BOUCHKHAREN AFAFE16-09-199816-09-200620.0020.0020.00ٌزقى 2

Page 33 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

3تقنً من الذرجت 

2تقنً من الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1160817FHAMNI HAYAT16-08-200031-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 1

Page 34 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

4تقنً من الذرجت 

3تقنً من الذرجت 

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

93193BENCHAALAL MOUNA09-02-199601-01-200520.0020.0020.00ٌزقى 1

882209SAOUFI KHADIJA01-04-198631-12-200420.0020.0020.00ٌزقى 2

1403175ZIYAR MINA01-12-199301-10-200520.0020.0020.00ٌزقى 3

Page 35 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:



2016الترقي باإلختيار برسم سنة 

مهنذس رئٍسً الذرجت األولى

مهنذس رئٍسً الذرجت الممتازة

  ة  را    س ي

ال   ر ة اإلق ي ية  س ي
من

إلى

مالحظات نقطة رئيس 

20اإلدارة على 

نقطة المفتش

20على 

نقطة المدير

20على 

األقدمية 

في الدرجة

األقدمية 

في اإلدارة

اإلسم والنسب رقم التأجير ر ت

1160639HAMDOUCHI RAFIK19-07-199931-12-201020.0020.0020.00ٌزقى 1

Page 36 sur 36رئيس اإلدارة  (ة)توقيع وخاتم السيد:


