
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 1 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  D672270 1550437 الطاهري كريم 

 2019نونبر  30إلى  19من  SJ16929 1406282 عبد هللا عيزوك 

 2019دجنبر  14إلى  9من  AD96681 1367082 حسناء أمغار 

 19 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  G341942 1120312 هشام الحميمدي 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  GB114493 1404843 ياسين خشاني 

 2019دجنبر   7إلى  2من  GN40786 1681323 عالل قايدي 

  GN108736 1693056 ادريس السطي 

 
  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
  )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 مدرسة فاطمة الزهراءب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 2 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  X170023 1118137 محمد الذهبي 

 2019نونبر  30إلى  19من  X253267 1750008 رشيد بنداوي 

 2019دجنبر  14إلى  9من  X170502 1232988 العاشقي عبد اللطيف 

 8 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

   2019بر ندج 30من  GK34055 91339 عبدالرزاق عمرات 

 2020يناير  10إلى  D435053 1265042 عصام بوزفور 

  LB101684 1589222 عبد الواحد الحاضي

 15 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  AB172855 91344 عائشة بنزايد 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  AD122917 1549855 حسن عسي 

  P143476 1174525 الغازي فاطمة 

  VA51942 1159026 محمد حميدي

  
 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 
 نونبر 6مدرسة ب

 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 3 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  X257448 1368505 طريق جبار 

 2019نونبر  30إلى  19من  BK106573 1721230 عبداللطيف قصاعي 

 2019دجنبر  14إلى  9من  S467767 1680271 طالب طامة 

  GA64633 1115308 الياس الستاتي  

 17 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  PB128923 1588966 عبد الرحيم قاسي 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  P132935 1050139 عبد الرزاق متقي 

 2019دجنبر   7إلى  2من  X163880 1685124 فاطمة محزوم 

  AB130920 1446452 عبد العالي بلزعر 

 10 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  GK106313 1584194 قرواش ادريسية  

   2019بر ندج 30من  A630802 1118727 جواد مبروك 

 2020يناير  10إلى  GM61107 1155786 جواد العسال

  GN39204 1582123 الهواري عبد الصماد 

 التربوية المتدربةالئحة أطر اإلدارة 
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 مدرسة الفقيه محمد غازيب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

  
 

 

 

 
 5 المجموعة رقم

 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  XA24118 58759 عبد العزيز بنالطالب

 2019نونبر  30إلى  19من  Q184750 1720654 رضوان الخالفي

 2019دجنبر  14إلى  9من  AB106957 57478 محمدي النحلي 

  X159121 91129 محمد بنزينة 

 11 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  X301332 1717846 علي الخلدي

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  I384842 1262179 عبد الرزاق تفراوت 

 2019دجنبر   7إلى  2من  X161757 1717191 احمد بنواحي 

  X150426 1718617 لغليمي سعيد 

 7 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  UB22561 1117823 عدي أكرسي 

   2019بر ندج 30من  X168122 1123297 خالد شاكر

 2020يناير  10إلى  UA19063 1051813 ميدانمحمد 

  U122287 1234575 المصطفى عزيزي 

 13 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  I360213 1241424 حسناء الحاجي

 2019بر ن دج 28إلى  16من  X165390 1047409 أمين لمجاهد 

  V132206 1716915 محمد عمار 

  U122969 1179108 نور الهدى حجاجي 

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 مدرسة محمد بن الميلوديب
 المديرية اإلقليمية للخميسات

 
 



  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 18 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  A591270 244294 حميد بنمنصور 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  AB338252 1681992 محمد بهداوي 

  AB637103 1685203 عبد الهادي بوبكري 

  AB509258 1505359 بوحداد عبد الرحيم 

  
 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 مدرسة النور المحمديب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 9 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  GK59259 1235447 ياسين ابراهيمي 

 2019نونبر  30إلى  19من  AB116183 1046758 نبيل الراضي 

 2019دجنبر  14إلى  9من  GN56250 1115421 تهوم محمد 

  FL10647 1681510 عمر السليماني 

 16 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  V211500 1399140 هشام ايت ميمون  

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  L159251 899157 مريم ابن سعيد 

 2019دجنبر   7إلى  2من  CB256323 1683331 وفاء حجي 

  JF39790 1721159 كوثر قادري 

 1 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  D672270 1550437 الطاهري كريم 

   2019بر ندج 30من  SJ16929 1406282 عبد هللا عيزوك 

 2020يناير  10إلى  AD96681 1367082 حسناء أمغار 

  D672270 1550437 الطاهري كريم 

 19 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  G341942 1120312 هشام الحميمدي 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  GB114493 1404843 ياسين خشاني 

  GN40786 1681323 عالل قايدي 

  GN108736 1693056 ادريس السطي 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية اإلمام البوخاري اإلعداديةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 4 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  التأجير رقم  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  AB114442 1048642 محمد سلزار 

 2019نونبر  30إلى  19من  AB49327 62972 خديجة بوقرو 

 2019دجنبر  14إلى  9من  AB180674 1045423 رضوان الوردي 

 14 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  UA30511 1158802 الحسين املكي 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  V208040 1368819 عبدالكريم زراري 

 2019دجنبر   7إلى  2من  U138859 1368457 حفيظ حبي 

  G321965 1045882 احمد التجاني 

 
  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية حليمة السعدية اإلعداديةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 6 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  X82022 744240 فؤاد سغروشني 

 2019نونبر  30إلى  19من  LC9843 739351 الحق بوزيدي عبد 

 2019دجنبر  14إلى  9من  G342142 1115278 رحال فاطمي 

  X67899 717611 الهامي الطيبي 

 12 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  X282489 1405378 طارق الحاج علي 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  X107832 744220 رشيد وشنان 

 2019دجنبر   7إلى  2من  X164866 1046027 فؤاد اولمعطي 

  BH180903 1151516 مليكة الكوثري 

 5 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  XA24118 58759 عبد العزيز بنالطالب

   2019بر ندج 30من  Q184750 1720654 رضوان الخالفي

 2020يناير  10إلى  AB106957 57478 محمدي النحلي 

  X159121 91129 محمد بنزينة 

 11 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  X301332 1717846 علي الخلدي

 2019بر ن دج 28إلى  16من  I384842 1262179 عبد الرزاق تفراوت 

  X161757 1717191 احمد بنواحي 

  X150426 1718617 لغليمي سعيد 
   

 التربوية المتدربةالئحة أطر اإلدارة 
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 اإلعدادي(سلك ثانوية الياسمين )ب
 المديرية اإلقليمية للخميسات

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 6 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  UB22561 1117823 عدي أكرسي 

 2019نونبر  30إلى  19من  X168122 1123297 خالد شاكر

 2019دجنبر  14إلى  9من  UA19063 1051813 محمد ميدان

  U122287 1234575 المصطفى عزيزي 

 12 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  I360213 1241424 حسناء الحاجي

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  X165390 1047409 أمين لمجاهد 

 2019دجنبر   7إلى  2من  V132206 1716915 محمد عمار 

  U122969 1179108 نور الهدى حجاجي 

 5 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  X82022 744240 فؤاد سغروشني 

   2019بر ندج 30من  LC9843 739351 عبد الحق بوزيدي 

 2020يناير  10إلى  G342142 1115278 رحال فاطمي 

  X67899 717611 الهامي الطيبي 

 11 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  X282489 1405378 طارق الحاج علي 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  X107832 744220 رشيد وشنان 

  X164866 1046027 فؤاد اولمعطي 

  BH180903 1151516 مليكة الكوثري 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 (تأهيليالسلك ثانوية الياسمين )ب
 للخميساتالمديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  8المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  GK34055 91339 عبدالرزاق عمرات 

 2019نونبر  30إلى  19من  D435053 1265042 عصام بوزفور 

 2019دجنبر  14إلى  9من  LB101684 1589222 عبد الواحد الحاضي

  15المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  AB172855 91344 عائشة بنزايد 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  AD122917 1549855 حسن عسي 

 2019دجنبر   7إلى  2من  P143476 1174525 الغازي فاطمة 

  VA51942 1159026 محمد حميدي

 
  

 اإلدارة التربوية المتدربةالئحة أطر 
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية ابن سيناء التأهيليةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 10 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  19إلى  7من  GK106313 1584194 ادريسية قرواش 

 2019نونبر  30إلى  19من  A630802 1118727 جواد مبروك 

 2019دجنبر  14إلى  9من  GM61107 1155786 جواد العسال

  GN39204 1582123 الهواري عبد الصماد 

 18 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

 2019أكتوبر  5شتنبر إلى  23من  A591270 244294 حميد بنمنصور 

 2019نونبر  2أكتوبر إلى  21من  AB338252 1681992 محمد بهداوي 

 2019دجنبر   7إلى  2من  AB637103 1685203 الهادي بوبكري عبد 

  AB509258 1505359 بوحداد عبد الرحيم 

 
  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 التأهيليةثانوية المنصور الذهبي ب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 2 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

   2019بر ندج 30من  X170023 1118137 محمد الذهبي 

 2020يناير  10إلى  X253267 1750008 رشيد بنداوي 

  X170502 1232988 عبد اللطيف العاشقي 

 
  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية الشهيد أحمد إميك اإلعداديةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 3 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  X257448 1368505 طريق جبار 

   2019بر ندج 30من  BK106573 1721230 عبداللطيف قصاعي 

 2020يناير  10إلى  S467767 1680271 طالب طامة 

  GA64633 1115308 الياس الستاتي

 17 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  PB128923 1588966 عبد الرحيم قاسي 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  P132935 1050139 عبد الرزاق متقي 

  X163880 1685124 فاطمة محزوم 

  AB130920 1446452 عبد العالي بلزعر 

  
 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية ابن بطوطة اإلعداديةب
 الصخيرات تمارة –المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 4 المجموعة رقم
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

   2019بر ندج 30من  AB114442 1048642 محمد سلزار 

 2020يناير  10إلى  AB49327 62972 خديجة بوقرو 

  AB180674 1045423 رضوان الوردي 

 14 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  والنسب اإلسم 

  UA30511 1158802 الحسين املكي 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  V208040 1368819 عبدالكريم زراري 

  U138859 1368457 حفيظ حبي 

  G321965 1045882 احمد التجاني 

  
 

  

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية المالقي التأهيليةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 9 رقمالمجموعة 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  GK59259 1235447 ياسين ابراهيمي 

   2019بر ندج 30من  AB116183 1046758 نبيل الراضي 

 2020يناير  10إلى  GN56250 1115421 تهوم محمد 

  FL10647 1681510 عمر السليماني 

 16 المجموعة رقم 
 الفترات البطاقة الوطنية  رقم التأجير  اإلسم والنسب 

  V211500 1399140 هشام ايت ميمون 

 2019بر ن دج 28إلى  16من  L159251 899157 مريم ابن سعيد 

  CB256323 1683331 وفاء حجي 

  JF39790 1721159 كوثر قادري 

  
 
 

 الئحة أطر اإلدارة التربوية المتدربة
 )األسدس األول( ةتدريبي اتفتر المكلفين بقضاء 

 ثانوية الليمون التأهيليةب
 الرباط -المديرية اإلقليمية 

 
 


