انجًهىرٌح انجسائرٌح انضًٌقراطٍح انػعثٍح
وزارج انررتٍح انىطٍُح
يضٌرٌح انررتٍح نىالٌح تىيرصاش
يصهذح انركىٌٍ وانرفرٍع
يكرة انركىٌٍ

قائمت أساتذة التعليم الثاووي
المعىييه بالتكويه البيداغوجي

الزقم

اإلسم و اللقب

المستوى

تاريخ الميالد

مكان الميالد

الواليت

المادة

1

سُراغً اليٍح

1980/10/11

تىصواو

تىيرصاش

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /يذًض غانًً  -تىصواو

2

قاصج ضعٍضج

1985/02/18

تىيرصاش

تىيرصاش

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

3

عٍالٌ ضهٍهح

1977/05/10

صنص

تىيرصاش

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا/انطعٍض تىقرو  -انُاصرٌح

4

َاجى رقٍح

1983/11/10

دطٍٍ صاي

انجسائر

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /األرتعطاظ

5

تهًضاًَ اًٌاٌ

1988/10/27

عٍٍ طاٌح

انجسائر

رٌاضٍاخ

6

عجرٌض َىال

1979/04/04

انروٌثح

انجسائر

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /األرتعطاظ

7

دًسج فرٌضج

1981/01/23

تًُ عًراٌ

تىيرصاش

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا/ذٍجالتٍٍ

8

يسنٍىي دٍاج

1981/08/28

يفراح

انثهٍضج

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /جُاذً عهً  -ر ,انشػُح

9

صتاغً ضًٍذح

1983/07/30

تىصواو

تىيرصاش

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /يذًض غانًً  -تىصواو

10

َاٌد يذًض ضفٍاٌ

1971/07/20

ضٍضي ايذًض

انجسائر

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /تغهٍح

11

تىَىج َجٍح

1980/05/25

دطٍٍ صاي

انجسائر

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا/قرٌثطً ع/انقاصر

12

زعثال دُاٌ

1985/03/04

يٍهح

يٍهح

رٌاضٍاخ

يهُضش صونح ثا /جُاذً عهً  -ر ,انشػُح

13

يسٌاٌ تاٌح

1968/01/27

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

14

نعٍػاوي َجاج

1973/10/09

انثٍُح

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

15

تىتكر رذٍثح

1982/04/25

انثٍُح

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا/االسىج ذاليعهً  -زيىري

16

سىًَ َىر انضٌٍ

1971/08/24

انُاصرٌح

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /انُاصرٌح انجضٌضج

17

ترزواٌ ضفٍاٌ

1984/06/22

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

18

تىعهىط جًٍهح

1985/06/14

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

19

تهىٍَص يذًىص عثض
انردٍى

1990/04/30

تىيرصاش

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

20

طىٌم َاصٌح

1975/07/07

تًُ عًراٌ

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /و االسرصاصاخ-انثٍُح

21

غًاعهح صهثٍح

1977/11/17

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /يذًض انعٍض آل سهٍفح

ياضرر

مكان العمل

ثا/اوالص هضاج

يهُضش صونح ثا /يذًض انعٍض آل سهٍفح
يهُضش

ياضرر

ياضرر

ثا /ا ,تىكاتىش  -غعثح انعاير

ثا /زويري انجضٌضج

ياضرر

ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

22

دجًًٍ صافٍح

1981/01/28

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

23

تىسهٍفح ضايٍح

1982/04/30

األتٍار

انجسائر

عهىو فٍسٌائٍح

24

عػٍر عثض انًهٍك

1988/09/15

صنص

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

25

ضعٍضي نٍهٍح

1987/07/09

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /االسىج ذىزوخ -انثٍُح

26

دضاصي َاصٌح

1978/03/14

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو فٍسٌائٍح

يهُضش صونح ثا /تغهٍح

27

جىهري ثىرٌح

1980/09/20

تىصواو

تىيرصاش

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا /سانض انجسائري  -تىصواو

28

ضٍف اًٌاٌ

1984/01/31

انثٍُح

تىيرصاش

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا /زيىري انجضٌضج

29

اٌضٌر صثرٌُح

1970/08/26

ذٍسي وزو

ذٍسي وزو

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا/االسىج صراوي -تىيرصاش

30

صتاري زهرج

1990/03/20

تىيرصاش

تىيرصاش

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا /يذًض انعٍض آل سهٍفح

31

رَجٍح يرٌى

1982/07/05

قطُطٍُح

قطُطٍُح

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا/اوالص هضاج

32

عثاش نٍُضج

1985/07/04

انرغاٌح

انجسائر

عهىو طثٍعٍح

يهُضش صونح ثا /سانض انجسائري  -تىصواو

33

زقرور َطًٍح

1983/07/30

انثٍُح

تىيرصاش

عهىو طثٍعٍح

ياضرر

ثا /يذًض غانًً  -تىصواو

34

يرضضي ايال

1989/04/06

انروٌثح

انجسائر

عهىو اضاليٍح

ياضرر

ثا /عالو ضانى  -اوالص هضاج

35

واقر عثض انفراح

1988/02/27

ضطٍف

ضطٍف

عهىو اضاليٍح

ياضرر

ثا /يذًض غانًً  -تىصواو

36

دضاٌ يرٌى

1983/10/30

دطٍٍ صاي

انجسائر

عهىو اضاليٍح

ياضرر

ثا /انُاصرٌح انجضٌضج

37

قُضوز ضهًٍح

1972/01/12

تىيرصاش

تىيرصاش

أصب عرتً

ياضرر

ثا /عًر كالنػح  /ر ,انشػُح

38

انعاٌة وضاو

1989/04/19

يٍهح

يٍهح

أصب عرتً

ياضرر

ثا /انهضثح  -تىصواو

39

يسوار كرًٌح

1971/03/30

األرتعطاظ

تىيرصاش

ذارٌز و جغرافٍا

يهُضش صونح ثا /انكريح
ياضرر

ثا /ذٍجالتٍٍ انجضٌضج

يهُضش صونح ثا /و االسرصاصاخ-انثٍُح

40

ذذاَىخ كهٍُح

1987/12/26

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا سىصي انطعٍض  -ترج يُاٌم

41

يساًَ أعًر

1977/07/02

األدضرٌح

انثىٌرج

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /عالو ضانى  -اوالص هضاج

42

عٍص عهً

1983/04/16

دٍسر

انثىٌرج

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا/االسىج ذاليعهً  -زيىري

43

كرفال نٍهى

1987/07/30

تىصواو

تىيرصاش

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا/قرٌثطً ع/انقاصر

44

يقراٌ جعفر

1987/08/07

ترج يُاٌم

تىيرصاش

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا 19 /ياي  -صنص

45

دًٍضج وضٍهح

1988/06/02

انثهٍضج

انثهٍضج

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /االسىج ذىزوخ -انثٍُح

46

تٍ قضوٌضر ٌاضٍٍ

1987/03/21

ذٍارخ

ذٍارخ

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /ضٍضي صاوص انجضٌضج

47

تعٍع ورٌضج

1987/04/04

داضً يطعىص

ورقهح

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /انُاصرٌح انجضٌضج

48

عاٌض يذًض

1988/08/06

عٍٍ تطاو

انثىٌرج

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا  /تًُ عًراٌ انجضٌضج

49

تىدىٌح أيٍٍ

1988/03/03

تىيضفع

عٍٍ انضفهى

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /تىصواو انجضٌضج

50

عًراًَ َىارج

1985/02/05

غعثح انعاير

تىيرصاش

عهىو اقرصاصٌح

ياضرر

ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

51

ازرو تىعالو

1987/06/14

ذًٍسرٌد

تىيرصاش

نغح فرَطٍح

ياضرر

ثا /ذٍجالتٍٍ انجضٌضج

52

اٌضر فاٌسج

1974/12/08

تغهٍح

تىيرصاش

نغح فرَطٍح

ياضرر

يرقٍ انثٍُح

53

نقثال رًٌح

1986/05/25

قطُطٍُح

قطُطٍُح

نغح فرَطٍح

ياضرر

ثا/االسىج ذاليعهً  -زيىري

54

أوجضي دطٍُح

1987/12/21

ضٍضي عٍع

تجاٌح

نغح فرَطٍح

ياضرر

ثا /ذٍجالتٍٍ انجضٌضج

55

تهعٍع نىٌسج

1989/01/28

ذٍسي وزو

ذٍسي وزو

نغح فرَطٍح

ياضرر

ثا /سانض انجسائري  -تىصواو

56

تههىنً راتخ

1989/01/07

ذًقرج

اقثى  -تجاٌح

نغح أنًاٍَح

ياضرر

ثا /سىصي انطعٍض  -ترج يُاٌم

57

يراكة َىال

1990/07/10

صراع انًٍساٌ

ذٍسي وزو

نغح أنًاٍَح

ياضرر

ثا /تغهٍح

58

زٌرىًَ ضكىرج

1988/06/13

ترج يُاٌم

تىيرصاش

نغح أيازٌغٍح

ياضرر

ثا /انُاصرٌح انجضٌضج

59

تىزوٌق يهٍكح

1988/02/04

غعثح انعاير

تىيرصاش

نغح أيازٌغٍح

ياضرر

ثا /غعثح انعاير انجضٌضج

60

فرٌذح يذًض

1990/03/14

صنص

تىيرصاش

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /ضٍضي صاوص انجضٌضج

61

يذطاش هُض

1986/11/29

تىصواو

تىيرصاش

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /قىرصى

62

عهىاظ ضًٍر

1988/06/08

صنص

تىيرصاش

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /انطعٍض تىقرو  -انُاصرٌح

63

نذًر يراص

1986/06/28

انروٌثح

انجسائر

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /قرٌثطً  -ا ,يىضى

64

يقراًَ ٌطٍٍ

1985/03/03

ذٍسي غٍُف

ذٍسي وزو

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /زيىري انقضًٌح

65

دًضاظ يذًض أيٍٍ

1986/10/23

تًُ عًراٌ

تىيرصاش

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا /قرٌثطً  -ا ,يىضى

66

يعسوز عثض انذفٍظ

1986/01/21

انثىٌرج

انثىٌرج

ذرتٍح تضٍَح

ياضرر

ثا/األرتعطاظ

