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الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشديابتسام3150001625824

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاديابتسام3150002342495

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعومريابتسام3150003357377

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعمابتسام3150004567090

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلفابتسام3150005510768

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوريإبتسام3150006256911

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكنونيابراهيم3150007288986

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوالمودنابراهيم3150008391061

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليابراهيم3150009322348

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنكرابراهيم3150010288637

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكورابراهيم3150011630872

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنوالابراهيم3150012286265

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحرإبراهيم3150013260840

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرزوريإبراهيم3150014518798

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوفانياحسان3150015326604

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعودإحسان3150016610857

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعنيبيإحسان3150017490774

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيالشرقي إحسان3150018285041

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكرناحالم3150019420033

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليماحالم3150020410152

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمراساحالم3150021297001

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرأحالم3150022244701

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخابةأحالم3150023542645

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيبياحمد3150024363224

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنياوياحمد3150025431627

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماموناحمد3150026473017

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعطاوياحمد3150027249913

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبروطواحمد3150028405853

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعلياحمد3150029241061

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممورضياحمد3150030348328

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروشأحمد3150031289331

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكوسأحمد3150032260816

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاكيأحمد3150033478102

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانأحمد3150034287713

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشدادأحمد3150035356887

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغربيطأحمد3150036337518

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضولأحمد3150037364368

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعبيزيأحمد3150038486106

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميادريس3150039245439

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجيادريس3150040263363

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقساسادريس3150041599900

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكيلادريس3150042317606

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفإدريس3150043251646

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهريازهور3150044406700

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياباسامة3150045586235

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيبيأسامة3150046269696

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيابيأسامة3150047344532

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوتجديراسماء3150048603887

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوهرياسماء3150049309476

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصدقاوياسماء3150050288895

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقىاسماء3150051351856

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقمرياسماء3150052276384

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايتونةاسماء3150053582096

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطايكاسماء3150054343231

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيسيراسماء3150055281064

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبورياسماء3150056439444

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوياسماء3150057242478

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداوياسماء3150058386318

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبياسماء3150059353965

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنداسماء3150060305326

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقياسماء3150061245549

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاللياسماء3150062350359

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحجاريأسماء3150063300088

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماأليوبيأسماء3150064425965

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمناسأسماء3150065246318

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغدديأسماء3150066307188

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودةأسماء3150067415488

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحق سراجأسماء3150068260514

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدأسماء3150069303447

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرأسماء3150070428525

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليساويأسماء3150071345243

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماكريأسماء3150072322096

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنورأسماء3150073456837

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاشميأسماء3150074504926

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراشأسماء3150075482764

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانياسماعيل3150076296185

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنيبرواسماعيل3150077592228

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحواسماعيل3150078472016

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماشياسماعيل3150079318607

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزاسماعيل3150080481659

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزابيإسماعيل3150081269957

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنبوعإسماعيل3150082270927

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبياسمهان3150083485446

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللأسيا3150084336370

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنبلياسية3150085453430

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربحاوياسية3150086459638

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةأسية3150087551115

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاليآسية3150088450955

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريصآسية3150089563132

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيزياشرف3150090256939

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمويأشرف3150091472267

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبهاريأشرف3150092248217

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطاطأشرف3150093351374

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوينالحميد عبد أشرف3150094247571

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاوةاكرام3150095298755

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسايحاكرام3150096595453

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاوياكرام3150097243633

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكباشاكرام3150098501659

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجيريإكرام3150099605972

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسليإكرام3150100298209

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميسينأكرم3150101468557

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالهولالتباري3150102452198

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعريالتباري3150103510036

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمنورالتباري3150104276226

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرالتبارية3150105289655

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشروبالتجاني3150106433621

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالفغانيالجياللي3150107311254

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعبالجياللي3150108257839

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلثومالحرشي3150109275069

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي بالو ايتالحسن3150110429547

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزافالحسن3150111352445

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملواحالحسن3150112345117

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبرانيالحسنية3150113448949

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرودانالحسنية3150114349673
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الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعيالحسنية3150115480120

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاسمالحسين3150116318725

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعالحسين3150117350828

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشوقالحسين3150118499332

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرمونيةالحسين3150119537214

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشاقالحسين3150120562917

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونالحمدوني3150121328799

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيدالحوسين3150122459347

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهدرالخليفة3150123522041

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينالزوهرة3150124308369

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموكيالزوهرة3150125355735

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخامالزوهرة3150126292092

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويدنالزوهرة3150127386878

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوينالسعدية3150128283296

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرفيالسعدية3150129379307

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيالسعدية3150130509540

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرانيالسعدية3150131387473

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزوزالسعدية3150132492205

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصرالسعدية3150133348325

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدلونيالشعيبية3150134276744

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشالشعيبية3150135475092

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهزطةالشعيبية3150136486911

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينيالشعيبية3150137255373

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروابيالشعيبية3150138494396

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبريغليالشعيبية3150139304285

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبرينيالشعيبية3150140342035

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيدالشعيبية3150141476775

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقيالضاوية3150142576376

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزردةالعالية3150143534584

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالغيتي3150144517981

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالقاسمي3150145476678

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقطايةالكبيرة3150146322510

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمالمحفوظ3150147278318

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوادىالمصطفى3150148290791

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكدانيالمصطفى3150149532023

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضويوالمصطفى3150150345492

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعدوديالمصطفى3150151472731

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحرافالمصطفى3150152376342

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيزيالمصطفى3150153332968

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياريالمصطفى3150154454724

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاللالمصطفى3150155510635

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخضراويالمصطفى3150156246786

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدالمصطفى3150157470342

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمالمصطفى3150158340502

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجرالمصطفى3150159343287

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزركالمصطفى3150160373937

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشالمصطفى3150161254033

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضيالمصطفى3150162318280

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالمصلوحي3150163291090

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقطيبالمهدي3150164415024

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكحيلالمهدي3150165243572

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوفيالمهدي3150166274230

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمضموليالمهدي3150167554633

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجكارالمهدي3150168305295

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشلحةالمهدي3150169299949

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحدوالمهدي3150170262694

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمعاويالمهدي3150171614293
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الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاميدالمهدي3150172339526

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخياطيالمهدي3150173341756

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقالمهدي3150174360949

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاميالمهدي3150175285898

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنوزالمهدي3150176435944

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعماريالمهدي3150177312084

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكينيالمهدي3150178419317

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقطفيالمهدي3150179374272

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشويالمهدي3150180353246

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعانيالهام3150181299006

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوليالهام3150182355993

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريالهام3150183527784

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيدية بنالهام3150184313087

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقدم بنالهام3150185587922

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمعويالهام3150186301554

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرشيالهام3150187344443

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفريالهام3150188337004

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسلمالهام3150189486232

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحراويإلهام3150190610780

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرإلهام3150191529432

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلفيإلهام3150192552057

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرطيإلهام3150193429007

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغيراتإلهام3150194442917

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبيإلهام3150195397891

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصورإلهام3150196323407

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالهناوي3150197260332

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريالوعدودي3150198517399

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابالياس3150199244899

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافراكحمهدي إلياس3150200567735

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدادونالياسمين3150201352845

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي الشيخ الامال3150202279970

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهاديامال3150203266869

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميامال3150204249449

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراميامال3150205459289

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهيدامال3150206288840

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكويريامال3150207578916

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجابأمال3150208292850

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيليأمال3150209353167

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشارةأمال3150210461959

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكأمال3150211305087

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفأمال3150212273717

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوريامان3150213273286

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبوامان3150214391376

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماويسامحمد3150215344741

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنامريس3150216544851

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورامل3150217480022

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبروجياميمة3150218270704

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرغياميمة3150219531583

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصاداميمة3150220561288

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكيزاميمة3150221328819

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيداقياميمة3150222558910

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسيبياميمة3150223497902

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساجداميمة3150224368392

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرنوشاميمة3150225344694

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتكماطيأميمة3150226523697

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخدليأميمة3150227266001

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسريديأميمة3150228359063
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوافأميمة3150229255375

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالليأميمة3150230581893

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويأميمة3150231311663

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليعىأميمة3150232319015

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوانيأميمة3150233318769

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخضارأميمة3150234295228

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونأميمة3150235432214

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرجيأميمة3150236459537

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحيأميمة3150237309742

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبابأميمة3150238336809

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرازأميمة3150239492390

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحظأميمة3150240549341

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموموأميمة3150241317521

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونانأميمة3150242256672

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيدأميمة3150243323807

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشقربلامين3150244411273

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانامين3150245492417

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقارونامين3150246392432

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاقامين3150247324653

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعروةأمين3150248450425

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركشيةأمين3150249333055

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخناتيأمين3150250448600

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدونأمين3150251270032

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضيأمين3150252604002

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا يخافأمين3150253307995

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهماديامينة3150254346086

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويحيى ايتامينة3150255282476

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين ساعيامينة3150256380832

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاعرامينة3150257260100

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوكشةامينة3150258284175

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالميامينة3150259605178

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوزميرامينة3150260538268

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصوابامينة3150261522633

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزيهامينة3150262445282

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمامينة3150263580406

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالليث أبوأمينة3150264291674

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيمة بنأمينة3150265501845

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين جمالأمينة3150266534456

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوبأمينة3150267326420

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزربيةأمينة3150268288019

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرارةأمينة3150269536913

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمينأمينة3150270307395

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزيأمينة3150271409452

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماستيتوانتصار3150272620271

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبازانتصار3150273312481

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوعيمانتصار3150274296258

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدانس3150275270383

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتامريأنس3150276341520

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمولىأنور3150277296986

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبانيس3150278312625

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفرياية3150279398667

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحموميأية3150280311084

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمااليوبيايالف3150281601116

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدونيايمان3150282345480

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشادليايمان3150283488182

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالقايمان3150284504262

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهكونايمان3150285337724
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراجايمان3150286353734

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدارايمان3150287314689

الجديدة-   النخيل شارعالجديدةالرازي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسيلةايمان3150288467145

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارايمان3150289333116

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادايمان3150290288690

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرقايمان3150291422995

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعفرايمان3150292472407

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسيكةإيمان3150293380903

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحفوضيإيمان3150294325922

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفريإيمان3150295376639

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودةإيمان3150296416280

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيديإيمان3150297529513

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينإيمان3150298289763

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقيإيمان3150299311063

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصغريإيمان3150300429209

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمإيمان3150301351617

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوطفيإيمان3150302368003

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقإيمان3150303300669

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعالميأيمن3150304374215

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارقيبيايوب3150305492574

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتهاميايوب3150306409640

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتيقيايوب3150307296004

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابايوب3150308573679

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباراايوب3150309294385

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحيليايوب3150310293789

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماحيايوب3150311331761

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيأيوب3150312603158

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربطيأيوب3150313597009

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمزونةأيوب3150314339096

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحيرة بنأيوب3150315468251

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزهوةأيوب3150316316867

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعيطيأيوب3150317444650

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديرأيوب3150318296000

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجلقةأيوب3150319593246

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسبيأيوب3150320267867

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموشيأيوب3150321338251

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحيى خالدأيوب3150322557169

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشخمانأيوب3150323599918

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبودأيوب3150324469693

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبطأيوب3150325330188

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدأيوب3150326467635

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزأيوب3150327354838

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيوقةأيوب3150328253673

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارحيحيلبثينة3150329255425

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفانبحرية3150330297812

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسطيطنبدر3150331477636

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليعىبدر3150332268190

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاطربدر3150333459362

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيببدرالدين3150334244243

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغوشيبديعة3150335340906

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاخصبسمة3150336315097

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيشيبسمة3150337269762

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوفراسبشرى3150338269641

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسطيفيبشرى3150339282799

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعنيبربشرى3150340276532

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصباحيبشرى3150341596748

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهواريبشرى3150342254270
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الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورزبشرى3150343277743

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوالرشادبشرى3150344328293

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدبشرى3150345267213

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاديبشرى3150346355349

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملواحبالل3150347345360

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي القضيويبهية3150348277664

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالء ابوبهيجة3150349448482

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكداكبهيجة3150350377548

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصغيربهيجة3150351285247

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبزبهيجة3150352329168

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزبهيجة3150353345590

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهابيبوشرة3150354489822

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشريبوشرة3150355290403

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميمديبوشرة3150356261054

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلطانيبوشرة3150357516794

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالترجيبوشرى3150358296131

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعالمبوشرى3150359354391

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغلولبوشرى3150360346017

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالبوشرى3150361293546

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتويجربوشعيب3150362452187

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوميديبوشعيب3150363532904

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقيبوشعيب3150364435186

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقيبوشعيب3150365352366

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشراويبوشعيب3150366572213

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلملوعبوشعيب3150367379222

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوريبوشعيب3150368495515

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولايربوشعيب3150369333404

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياريبوشعيب3150370479599

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويشبوشعيب3150371342045

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدبوشعيب3150372578313

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوربوشعيب3150373275712

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانبوشعيب3150374360018

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعروصيبوشعيب3150375329953

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدبوعزة3150376599523

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغاوسيتوفيق3150377359576

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابورزقثورية3150378280979

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشراطوثورية3150379492523

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالسيثورية3150380337228

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدسوقيجليل3150381630301

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفقيجليلة3150382293559

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالهاشميجمال3150383478246

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرافجمال3150384304425

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيرجميلة3150385359068

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيطيجميلة3150386252888

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشجميلة3150387437042

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيجميلة3150388416047

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمردادجميلة3150389471810

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضرضورجميلة3150390466562

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتبيجميلة3150391300501

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزيجميلة3150392326998

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلموجهاد3150393252900

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعجواد3150394246798

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصحجودية3150395568340

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريجيالن3150396252679

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلجيهاد3150397267740

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازبيريجيهان3150398540330

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسورديجيهان3150399364115
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الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشويطرجيهان3150400287439

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحباليالدين حافظ3150401261072

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنفاريحبيبة3150402429858

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوانحبيبة3150403572810

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرعوشحبيبة3150404323045

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحموتحجيبة3150405456049

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيويحجيبة3150406486724

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنونيحسام3150407291177

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابحسن3150408273394

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساجيحسن3150409469857

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهلل المنصورحسن3150410296317

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلينحسن3150411360324

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكيفحسن3150412259175

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبرشحسن3150413507137

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحصاينحسناء3150414483547

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألبيضحسناء3150415343529

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباشاحسناء3150416588957

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراكيحسناء3150417522312

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبريديحسناء3150418349280

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتهاميحسناء3150419352599

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعودي الفيضيحسناء3150420459201

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموهاديحسناء3150421282580

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحلةحسناء3150422479984

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياقوتيحسناء3150423316492

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغانم بنحسناء3150424415544

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليفيحسناء3150425268395

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيحسناء3150426493779

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيلحسناء3150427247664

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفقيحسناء3150428417931

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوفيحسناء3150429253217

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريححسناء3150430385106

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالليحسناء3150431631320

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنينحسناء3150432390421

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكارعحسناء3150433537549

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلويحسناء3150434603620

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمديحسناء3150435363076

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدحسناء3150436469809

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبحسناء3150437450965

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراقحسناء3150438321264

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمحسناء3150439332674

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعطرحسناء3150440460465

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرميحسناء3150441282331

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهنيحسناء3150442329153

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيحسناء3150443295080

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفحسناء3150444272921

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعاميحسناء3150445355053

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمحسناء3150446560227

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدحسناء3150447269488

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراخيحسنة3150448360135

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفخرالدينحسنية3150449428503

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوركانيحضرية3150450354662

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماللي بنحفصة3150451353653

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريريحفصة3150452515932

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوافحفيظ3150453332519

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموكيحفيظ3150454569144

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرمةحفيظة3150455336708

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعامحفيظة3150456303451
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الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسانحكيمة3150457352326

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساعفحكيمة3150458318900

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمادنيحكيمة3150459590622

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوسيحكيمة3150460411207

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتواللحكيمة3150461602361

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاحكيمة3150462346600

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضحكيمة3150463533634

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهنونحكيمة3150464518929

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمالقيحكيمة3150465374229

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايديحكيمة3150466355408

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادحكيمة3150467448696

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاللحليمة3150468362611

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوزيريحليمة3150469345728

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانحليمة3150470485762

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسكريحليمة3150471514573

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي باكينحليمة3150472317713

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوابحليمة3150473343665

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاجحليمة3150474373725

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدحليمة3150475517405

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجريحليمة3150476311218

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقموشحليمة3150477256045

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتقيحليمة3150478264761

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكاويحليمة3150479373601

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرطوفحليمة3150480390809

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرقحليمة3150481302787

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكحليمة3150482288888

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضيحليمة3150483309981

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوينيخحمزة3150484304704

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمواقيحمزة3150485575506

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريحمزة3150486291982

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحبوحيحمزة3150487432053

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزاميحمزة3150488341764

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمدنيحمزة3150489292249

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدحمزة3150490427318

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفرحمزة3150491258174

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدلياسحمزة3150492282846

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرمونيةحمزة3150493363203

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهرانيحمزة3150494371205

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعديحمزة3150495289087

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزحمزة3150496520592

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضالحمزة3150497608268

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاطفحمزة3150498546427

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظحمزة3150499590377

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدريكحمزة3150500345755

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانحمزة3150501534025

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوداليحميد3150502502336

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالليحميد3150503333555

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوبالحميد3150504427207

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبازحميد3150505448121

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلحميد3150506250290

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكوريحميد3150507290315

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقايديحميد3150508613087

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممويملةحميد3150509362352

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأتالغحنان3150510571678

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافزانحنان3150511551599

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالروشحنان3150512241120

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيحنان3150513393783
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزواريحنان3150514493933

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمليويحنان3150515429857

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحبيبيحنان3150516338240

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخثةحنان3150517254725

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبراديحنان3150518499037

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكحلةحنان3150519449734

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيد بنحنان3150520315938

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيحيحنان3150521440677

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيسحنان3150522242991

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعرفةحنان3150523241996

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعمرحنان3150524353009

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواللحنان3150525467534

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحديديحنان3150526281559

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموبالحنان3150527526181

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينحنان3150528446498

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيالىحنان3150529572192

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركيكحنان3150530378128

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياسحنان3150531520500

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيادحنان3150532397756

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهليحنان3150533331532

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابحنان3150534257919

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاجلحنان3150535536308

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفويرينةحنان3150536265826

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمريحنان3150537333776

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفحنان3150538304714

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيمحورية3150539475362

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيميحياة3150540525263

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرواكيحياة3150541253017

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجبيحياة3150542454972

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزياتيحياة3150543533678

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسناويحياة3150544521852

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرطحياة3150545256284

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالخيحياة3150546594173

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمانيةحياة3150547527517

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخميسحياة3150548398185

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداللحياة3150549311363

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياديحياة3150550458434

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحمانحياة3150551266308

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرسميحياه3150552433061

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيزيخالد3150553392618

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرينرخالد3150554268539

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرساليخالد3150555482462

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشيطخالد3150556338934

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيرختيمة3150557440962

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباعخدوج3150558267905

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسخدوج3150559540227

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعيديخدوج3150560453215

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبيدارخديجة3150561363651

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتويرةخديجة3150562284738

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخداشخديجة3150563452306

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادروشخديجة3150564555502

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارخيصخديجة3150565320251

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازوادخديجة3150566364517

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقديمخديجة3150567508392

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريمخديجة3150568333712

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباريخديجة3150569490345

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويبيخديجة3150570297133
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرازيخديجة3150571273024

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبيريخديجة3150572346054

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطبرانيخديجة3150573307860

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيشيخديجة3150574458890

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرجنيخديجة3150575328582

الجديدة-   خلدون ابن شارعالجديدةالتأهيلية خلدون ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميخديجة3150576555027

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالبيخديجة3150577250036

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفائقخديجة3150578333205

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبالخديجة3150579434973

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابخديجة3150580558157

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستفخديجة3150581597830

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنقاريخديجة3150582367671

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموالدخديجة3150583240573

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهرانيخديجة3150584437833

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريسخديجة3150585544892

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبابخديجة3150586390039

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاتخديجة3150587400505

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهراديخديجة3150588382210

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلوكخديجة3150589356050

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخانةخديجة3150590471318

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزرادخديجة3150591333625

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستىخديجة3150592496248

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابريخديجة3150593416677

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجروانخديجة3150594475521

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهورخديجة3150595349819

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنفيخديجة3150596293243

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوكةخديجة3150597500774

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريهميخديجة3150598336365

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدويبيخديجة3150599374853

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقخديجة3150600494203

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياسخديجة3150601513930

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرزورخديجة3150602293678

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساميخديجة3150603332189

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرخديجة3150604263843

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبارخديجة3150605514924

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقخديجة3150606470030

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحخديجة3150607473965

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضحاكخديجة3150608299958

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرمونيةخديجة3150609356514

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالنيخديجة3150610609782

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنابخديجة3150611595247

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسينيخديجة3150612533710

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكيخديجة3150613346442

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدينيخديجة3150614291923

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوارخديجة3150615321494

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحخديجة3150616266762

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعخديجة3150617439278

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنوبيخديجة3150618307678

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافسخديجة3150619240706

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهيبخديجة3150620284625

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطنطونيخديخة3150621496786

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبخليل3150622268272

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسميخنساء3150623559056

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديخولة3150624305287

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعودخولة3150625334247

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغزالخولة3150626560707

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسعوديخولة3150627256359
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الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافضيخولة3150628275446

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشامخخولة3150629347341

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقخولة3150630241719

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرماجخولة3150631517165

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدخولة3150632309283

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءخويليد3150633330247

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميةدرازي3150634525057

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرفيدليلة3150635516943

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممانيدليلة3150636533107

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسونيدنيا3150637599925

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرانيدنيا3150638353913

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبليدنيا3150639500242

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيكوكدنيا3150640444316

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيفدنيا3150641267011

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشدنيا3150642519375

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماكردنيا3150643394402

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعانيدونيا3150644298545

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكاريدينة3150645253048

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصيريرابحة3150646544589

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليدويراضية3150647338924

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسخيراضية3150648248836

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوارراضية3150649321197

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعزوزرامية3150650291663

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدةربيع3150651456707

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبراضيربيعة3150652245390

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيرجاء3150653593472

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيرجاء3150654549850

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبدوليرجاء3150655299540

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالصفىرجاء3150656255383

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويزدكانرجاء3150657284939

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدلواترجاء3150658334154

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيادرجاء3150659299645

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماررجاء3150660264446

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحود بنيرحاب3150661633844

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحواصرحاب3150662335128

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعبرحمة3150663252533

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغاررحمة3150664473004

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعربية ايترشيد3150665590133

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغيبرشيد3150666552761

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانرشيد3150667319325

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخزايميرشيد3150668498271

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركراكرشيد3150669354568

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماليرشيد3150670335656

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونرشيد3150671347818

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازيرشيد3150672411404

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكارحرشيد3150673477011

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكثمانرشيد3150674542197

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموقاصرشيد3150675374456

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماميرشيدة3150676541707

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرواليرشيدة3150677331172

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناررشيدة3150678309390

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحراكرضا3150679448559

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالويرضا3150680242256

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفرضا3150681338989

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصاررضا3150682319317

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهاريرضوان3150683466764

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالح ايترضوان3150684266418
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيسوانرضى3150685388806

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيررضى3150686348394

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديرفيق3150687582263

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحوحرفيقة3150688508542

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبياريرقية3150689283511

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيازرقية3150690292897

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيمرقية3150691514169

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقرقية3150692419929

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتاقيرقية3150693443458

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابزايدريم3150694354488

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوبريريم3150695446964

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيمزرقا3150696352592

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباريشوزكرياء3150697326963

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدزكرياء3150698327738

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفارزكرياء3150699312222

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرينويزكرياء3150700356203

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالوةزهراء3150701260634

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتقيزهراء3150702598989

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعانيزهراء3150703386952

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهروالزهراء3150704288005

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفال أيتزهرة3150705575010

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفورزهرة3150706357120

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارحزهرة3150707335386

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقربالزهور3150708320802

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهانيزهير3150709410444

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيبزهيرة3150710269582

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليزهيرة3150711469983

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللحيةزهيرة3150712353605

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواليزهيرة3150713344814

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضهريزهيرة3150714327116

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيززهيرة3150715270641

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحيزهيرة3150716470773

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوسكوسزيدان3150717315071

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوكيالعابدين زين3150718341798

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتومي ابنزينب3150719301030

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالنجاحزينب3150720312966

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسليمزينب3150721433562

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشروقزينب3150722422372

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافريخزينب3150723275527

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوريزينب3150724346125

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوفيزينب3150725279031

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميزينب3150726328849

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغدريزينب3150727302017

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي القضيويزينب3150728508655

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحموديزينب3150729270340

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعرابيزينب3150730365024

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعابدزينب3150731338871

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهنديزينب3150732280286

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزكريزينب3150733498378

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشكرةزينب3150734435992

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتسوليزينب3150735352357

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمرانزينب3150736535463

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحارسزينب3150737356260

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجليزينب3150738256997

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرفيزينب3150739259867

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدافيرزينب3150740478346

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيزينب3150741467414
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الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياحيزينب3150742279931

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضزينب3150743377820

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرزينب3150744565861

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدانزينب3150745574179

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيبزينب3150746506521

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعايدزينب3150747243188

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالشزينب3150748332308

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدليزينب3150749518545

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزليزينب3150750287541

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدةزينب3150751457265

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبالزينب3150752435430

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمساويزينب3150753290989

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليميزينب3150754507833

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعفرزينب3150755322946

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملياديزينب3150756314558

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجماويزينب3150757275466

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهنانزينب3150758419908

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحصارزينة3150759327836

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمآسيفسارة3150760556622

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكردايسارة3150761298962

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرويميسارة3150762363572

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرعسارة3150763483775

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوفيسارة3150764576330

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيب بن أوالدسارة3150765288171

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحميرةسارة3150766491839

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللسارة3150767378821

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتميسارة3150768463427

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريكيسارة3150769345866

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغاليسارة3150770308508

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرافعيسارة3150771564385

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغياتيسارة3150772332054

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبروسسارة3150773351668

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممازوطسارة3150774252761

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساهلسارة3150775334494

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةسجيري3150776520374

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا راجيسرحان3150777414715

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبروكيسعاد3150778357994

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرابعسعاد3150779305790

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغريبيسعاد3150780613291

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهبيسعاد3150781325053

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهروشيسعاد3150782262727

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغدادسعاد3150783521824

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسلهامسعاد3150784393022

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفسعاد3150785500612

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصسعاد3150786603109

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوابسعاد3150787379043

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمسعاد3150788484786

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريسانيسعيد3150789407836

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحالويسعيد3150790250894

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشيميسعيد3150791368382

الجديدة-  ادريس موالي زنقةالجديدةالتأهيلية الرافعي محمد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتلحاجت ايتسعيد3150792440004

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبةسعيد3150793483232

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنصاليسعيد3150794490316

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلسعيد3150795482584

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحانسعيد3150796634141

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكندودسعيد3150797287501

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسينيسعيد3150798430437
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانصر ابوسعيدة3150799254102

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضارسعيدة3150800338212

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمانيسعيدة3150801282290

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقاقي الشرقاويسعيدة3150802491672

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتيقيسعيدة3150803545379

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوزذيسعيدة3150804571393

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواللسعيدة3150805468561

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوامسعيدة3150806586610

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغاريسعيدة3150807254319

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهودسعيدة3150808403249

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكاكسعيدة3150809440889

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميموسعيدة3150810450227

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزرقيسفيان3150811363410

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتحايلسفيان3150812498269

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي القضيويسفيان3150813295461

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامخنتسفيان3150814286069

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكرينسفيان3150815363155

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينسفيان3150816598043

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيريسفيان3150817379885

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزسفيان3150818362389

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزانسفيان3150819530256

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيسفيان3150820267855

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرماشسفيان3150821258180

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازيضسكينة3150822430230

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبيدةسكينة3150823339940

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيسكينة3150824244858

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحواتيسكينة3150825257259

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراسسكينة3150826492405

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويديسكينة3150827417353

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوايسكينة3150828312436

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبيريسكينة3150829452769

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريفسكينة3150830454544

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريسكينة3150831476822

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاضيسكينة3150832555891

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصطكيسكينة3150833364549

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنخالويسكينة3150834379414

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوليديسكينة3150835311780

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجاسكينة3150836338228

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركانسكينة3150837596085

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصايرسكينة3150838261884

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحلقةسكينة3150839242870

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحيى خالدسكينة3150840563114

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربوحسكينة3150841414961

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيطيسكينة3150842254696

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابسكينة3150843316244

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيدةسكينة3150844495328

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغليظسكينة3150845350057

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكهارسكينة3150846569895

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوزيسكينة3150847295512

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغفورسكينة3150848288371

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفحلسكينة3150849260903

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصوابيسكينة3150850591331

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفقيسكينة3150851328995

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبديسلمى3150852473652

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيسيسلمى3150853260643

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالمامونسلمى3150854573717

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهبيسلمى3150855263782
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكنيسلمى3150856480948

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفراحسلمى3150857352274

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدسلوى3150858280534

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاعرسلوى3150859510232

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريسليم3150860332693

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصائغ ابنسليمة3150861362604

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيسليمة3150862524199

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاشعسليمة3150863328156

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشوقسليمة3150864551238

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريزقيسليمة3150865355868

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسيسليمة3150866593834

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوديسمية3150867534114

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباكريمسمية3150868454807

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبردودسمية3150869337676

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجاريسمية3150870594285

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاوسيسمية3150871469426

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحسمية3150872396980

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتبيسمية3150873421152

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضريسمير3150874550213

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبالسميرة3150875412969

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويديسميرة3150876600406

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبسميرة3150877321152

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكيالسميرة3150878387926

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبيسميرة3150879432071

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميسميرة3150880555981

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبائريسميرة3150881547854

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمانيةسميرة3150882480489

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنفطومةسميرة3150883286073

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقسميرة3150884318571

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنزاريسميرة3150885535371

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهروقيسميرة3150886413493

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابولنوارسناء3150887455368

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجواهريسناء3150888433626

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشالويسناء3150889260044

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضراويسناء3150890318255

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوسيسناء3150891290000

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحراويسناء3150892241000

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرابحيسناء3150893278076

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيسناء3150894420161

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديرسناء3150895307434

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويشسناء3150896312120

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيغيغيسناء3150897240559

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماليسناء3150898341378

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوراقسناء3150899610531

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسكيسناء3150900309359

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرفيسناء3150901268959

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصريسناء3150902474895

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكسناء3150903534179

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورسناء3150904483190

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادمنصورسهام3150905351857

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتربيسهام3150906351877

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنيويسهام3150907506842

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرسهام3150908314733

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاسسهام3150909298051

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوشيسهام3150910467968

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوريسهام3150911263535

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيحالسهام3150912333207
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الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلوفيسهام3150913335693

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيريسهام3150914622767

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحيحيسهام3150915504741

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحسهام3150916473173

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبزوزسهام3150917275475

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاليسهام3150918288884

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادسهام3150919334072

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدهسهام3150920574935

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفانديسهام3150921467065

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنورسهام3150922546833

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديسهام3150923332657

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسيطسهام3150924280477

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيدسهيل3150925317181

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوحيسهيلة3150926580473

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتويميسهيلة3150927311821

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطنطاويسهيلة3150928311313

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصبابسوسن3150929315074

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشاريسوكينة3150930559356

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركاديسومية3150931500722

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصيفيسومية3150932249565

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتقيسومية3150933492942

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحبوحيسومية3150934532738

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلحسينيةسومية3150935344309

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزفانسومية3150936249415

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحماويسومية3150937425792

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقرونسومية3150938344873

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغماشسومية3150939620266

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياجيدسومية3150940589703

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوكنيسوميۃ3150941469413

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوطالبسوميه3150942611635

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسالشادية3150943283289

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسطريشادية3150944364388

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفيشافية3150945466685

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوي المرانيشامة3150946495950

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريسيشراف3150947503773

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجحدودشرف3150948277864

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانشريفة3150949324135

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةشعباني3150950337854

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقاريشعيب3150951459317

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاريسيشعيب3150952534948

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرساليشعيب3150953449013

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازريبيشيماء3150954388927

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصري اإلدريسيشيماء3150955349050

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألماليشيماء3150956275121

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسكتانيشيماء3150957502035

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعروةشيماء3150958290347

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريشيماء3150959623170

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفلسشيماء3150960330569

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكانونيشيماء3150961421401

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنونيشيماء3150962279904

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينشيماء3150963248033

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعيششيماء3150964366839

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحارشيماء3150965599610

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدويشيماء3150966264869

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندكورشيماء3150967528346

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواللشيماء3150968350393

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجغيدرشيماء3150969534080
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الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواليشيماء3150970248856

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلوفيشيماء3150971279067

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا راجيشيماء3150972353737

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيحشيماء3150973301563

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوفانيشيماء3150974381669

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلبوششيماء3150975290212

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنوانشيماء3150976613780

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمراسشيماء3150977297276

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغاتشيماء3150978534216

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفافشيماء3150979488195

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوينصابرين3150980400473

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعويقلصابرين3150981394166

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكورصارة3150982521933

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواحديصافية3150983294780

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعموريصباح3150984431550

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالصباح3150985402749

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعودصباح3150986308875

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردصبيرة3150987248987

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمينصفاء3150988317740

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرايفيصفاء3150989278708

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيدصفاء3150990360464

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللبانيصفاء3150991322649

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعجيصفاء3150992285566

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعصفاء3150993390176

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهاردصفاء3150994340627

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماريصفية3150995569654

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوفصفية3150996269480

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقيفيالدين صالح3150997618320

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزجافالدين صالح3150998519866

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسولالدين صالح3150999531334

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوانصليحة3151000286898

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكورطيصوفيا3151001292107

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهجريصوفيا3151002286006

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرباحصوفية3151003360238

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريزيزضحا3151004245064

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازريريضحى3151005519669

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوستاجيضحى3151006317103

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيارضحى3151007300582

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكوتيضحى3151008362067

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإياللضحى3151009282059

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألنوار ابوطارق3151010318915

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوكسيرطارق3151011275098

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاروقطارق3151012244669

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويطامو3151013342993

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافقيرعادل3151014274942

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكسيكسعادل3151015596084

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجليديعادل3151016303714

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاويعادل3151017571937

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطاكعادل3151018292371

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبعافاني3151019448716

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالصافيعائشة3151020352794

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريعائشة3151021325333

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرشعائشة3151022303552

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمان عبد بنعائشة3151023284548

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنرحالعائشة3151024247972

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخليفيعائشة3151025537602

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعالمعائشة3151026352833
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الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاسينيعائشة3151027433172

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابيعائشة3151028307509

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبورعائشة3151029270186

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرفاويعائشة3151030284410

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلفوتعائشة3151031337955

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصادقعائشة3151032285074

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديعائشة3151033313590

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكزولياالله عبد3151034370554

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعالمياإلله عبد3151035250837

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحيالحق عبد3151036412981

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحيةالحق عبد3151037524231

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانالحق عبد3151038266681

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيالحق عبد3151039452484

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموديريالحق عبد3151040442234

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدالحق عبد3151041290069

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسريديالحليم عبد3151042311616

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحنونالحميد عبد3151043368770

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينالرحيم عبد3151044591260

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهراوةالرحيم عبد3151045388568

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةالرحيم عبد3151046254813

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممركوشالرحيم عبد3151047464958

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهروالرحيم عبد3151048257799

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفروقيالرزاق عبد3151049542227

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياريالرزاق عبد3151050380241

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحامتيالسالم عبد3151051516833

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوانيالصمد عبد3151052266518

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشروكيالصمد عبد3151053395137

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونويبالصمد عبد3151054484189

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوغويالصمد عبد3151055514692

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجارالعالي عبد3151056352982

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهرانيالعالي عبد3151057351476

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحيةالعالي عبد3151058533453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويزيالعالي عبد3151059582573

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبالعالي عبد3151060244310

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصراويالعالي عبد3151061277318

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهرالعزيز عبد3151062287528

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغموشالغفور عبد3151063304223

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحفاضالغني عبد3151064501058

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطارالفتاح عبد3151065277774

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغاريالفتاح عبد3151066491770

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبيالقادر عبد3151067453926

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسوريالكبير عبد3151068348167

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرائدالكريم عبد3151069427553

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقايدةاللطيف عبد3151070436015

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلاللطيف عبد3151071419864

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيوطيهللا عبد3151072354458

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبارالنبي عبد3151073441429

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازريريالهادي عبد3151074343094

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازيالواحد عبد3151075621564

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهورشالوهاب عبد3151076379634

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشرقيعبدالباقي3151077407948

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمدكوريعبدالجليل3151078451643

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاطفعبدالجليل3151079534520

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياريعبدالحق3151080572690

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدواجيعبدالحق3151081337588

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليميعبدالحق3151082513596

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيعبدالحق3151083464859
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطيسعبدالحكيم3151084314160

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظعبدالرجمن3151085305573

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفراجيعبدالرحمان3151086542453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديرعبدالرحمان3151087603790

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجداويعبدالرحمان3151088484770

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدينارعبدالرحيم3151089351208

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشخمانعبدالرحيم3151090350318

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاميعبدالرزاق3151091417100

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمالليعبدالصمد3151092586896

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيعبدالعزيز3151093260112

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكروميعبدالعزيز3151094324618

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصعبدالعزيز3151095346531

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجغيدرعبدالغاني3151096301692

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينعبدالغني3151097315633

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكرنعبدالفتاح3151098539447

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرغوبيعبدالفتاح3151099516228

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيعبدالكبير3151100243427

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحرعبدالكريم3151101283156

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدمرانيعبدالكريم3151102262246

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسدريعبداللطيف3151103561309

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجركعبداللطيف3151104547126

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضرضورعبدهللا3151105578962

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوينسعبدهللا3151106500622

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرواليعبدهللا3151107344121

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديعبدهللا3151108589267

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنهاورشعبدهللا3151109330704

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهراويعبدالمجيد3151110332005

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافطيشعبدالهادي3151111308804

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجواليعبدالهادي3151112410181

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيمعبدالهاذي3151113308168

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصعبدالهاذي3151114586769

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين جمالعبدالواحد3151115256302

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخليفيعبير3151116519881

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالمالحعتيقة3151117581198

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاويعثمان3151118484798

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرارعثمان3151119296899

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويعثمان3151120468912

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويعثمان3151121298882

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصفريعثمان3151122437623

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباراعثمان3151123622062

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسيعثمان3151124483069

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخناتيعزالدين3151125295580

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباععزيز3151126478633

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيارعزيز3151127561384

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديدعزيز3151128250618

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليديعزيز3151129632665

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين حسنعزيز3151130495972

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيبعزيز3151131286373

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستغفرعزيزة3151132349457

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشريطعزيزة3151133331757

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسائلعزيزة3151134467873

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمتاسعزيزة3151135357453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديعزيزة3151136247996

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممباركعصام3151137585720

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورعصام3151138269333

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيالدين عصام3151139297661

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباسعفاف3151140269310
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوتاويعقيدة3151141341489

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوخاريعلي3151142595062

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمعلي3151143587478

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضريعماد3151144321462

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاخوريعماد3151145520570

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتومي ابنعمر3151146455498

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقميعمر3151147618111

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزمزاميعمر3151148306078

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبزعمر3151149387889

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشراجعمر3151150425313

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةعنوبي3151151279412

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيبةعواطف3151152349957

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألسباقيغانم3151153254253

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهليغزالن3151154535611

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمانيغزالن3151155290652

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاريغزالن3151156327582

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكايمغزالن3151157327759

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصلوحيغزالن3151158517218

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهالنغزالن3151159264141

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعينيغزالن3151160281950

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشارغزالن3151161359452

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفاسيغزالن3151162530389

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعكيدةغزالن3151163339291

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادغزالن3151164307360

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحارىغزالن3151165453454

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرشيغزالن3151166321084

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين سعدغزالن3151167579018

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشراديغزالن3151168336497

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكسعادغزالن3151169625480

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماسكيغزالن3151170515602

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكغزالن3151171312167

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخفيغزالن3151172567948

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريسغزالن3151173342740

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانغزالن3151174310754

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصفغزالن3151175627348

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدالنغنو3151176337441

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب بنغيتة3151177552857

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلحفيظفاتحة3151178413124

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمستففاتحة3151179528917

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسلهامفاطمة3151180561493

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصفيفاطمة3151181312801

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإفتاحفاطمة3151182312900

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافكاريفاطمة3151183255240

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانيفاطمة3151184392413

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكيفاطمة3151185302998

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضهريفاطمة3151186520347

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفدانيفاطمة3151187580477

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهراسفاطمة3151188470644

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرشفاطمة3151189295004

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوصيففاطمة3151190402001

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحبوحيفاطمة3151191466145

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعيديفاطمة3151192559624

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخرصةفاطمة3151193423531

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولايرفاطمة3151194359298

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالقفاطمة3151195504411

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلواشفاطمة3151196360680

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزيفاطمة3151197493477
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الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذاكرفاطمة3151198497878

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرفةفاطمة3151199478037

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارفاطمة3151200517191

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحفاطمة3151201309847

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدةفاطمة3151202314372

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصيحفاطمة3151203301488

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابيليفاطمة3151204294150

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكفاطمة3151205524873

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيفاطمة3151206378323

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميسينفاطمة3151207261137

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيفاطمة3151208609294

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحريزالزهراء فاطمة3151209505937

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعليواتالزهراء فاطمة3151210288493

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمارالزهراء فاطمة3151211330955

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبقاليالزهراء فاطمة3151212316453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنصاليالزهراء فاطمة3151213632995

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيمالزهراء فاطمة3151214318945

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضميريالزهراء فاطمة3151215336579

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاوسيالزهراء فاطمة3151216337943

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتبيالزهراء فاطمة3151217391330

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيالزهراء فاطمة3151218341723

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاتحيالزهراء فاطمة3151219295588

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرطوطيالزهراء فاطمة3151220272802

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمفتقرالزهراء فاطمة3151221484073

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريالزهراء فاطمة3151222276408

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليسريالزهراء فاطمة3151223281213

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديالزهراء فاطمة3151224508607

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباموالزهراء فاطمة3151225418529

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحبوحيالزهراء فاطمة3151226358169

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشارالزهراء فاطمة3151227292431

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكتارالزهراء فاطمة3151228514898

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغابةالزهراء فاطمة3151229301265

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبالوالزهراء فاطمة3151230260551

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادالزهراء فاطمة3151231414512

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحصارالزهراء فاطمة3151232307433

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميمديالزهراء فاطمة3151233518652

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوابيالزهراء فاطمة3151234402759

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحانالزهراء فاطمة3151235309462

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغلولالزهراء فاطمة3151236430077

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينالزهراء فاطمة3151237288111

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرالزهراء فاطمة3151238500832

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغروبيالزهراء فاطمة3151239509960

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيالزهراء فاطمة3151240267037

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامالزهراء فاطمة3151241502877

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكركورالزهراء فاطمة3151242496514

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرقالزهراء فاطمة3151243327381

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموديمالزهراء فاطمة3151244263657

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموريدالزهراء فاطمة3151245272753

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحيالزهراء فاطمة3151246396840

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافضيلالزهرة فاطمة3151247288862

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحانالزهرة فاطمة3151248616539

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيفاطمةالزهراء3151249249766

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديفاطنة3151250521762

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوزديفاطنة3151251363668

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالعسريفاطنة3151252484054

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعامينفاطنة3151253528821

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجراريفاطنة3151254345684
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحصارفاطنة3151255327944

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجرفاطنة3151256344274

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكزولفتيحة3151257342940

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرنيشةفتيحة3151258401246

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصريفتيحة3151259351439

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشتوكفتيحة3151260317172

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرهفتيحة3151261250455

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدفتيحة3151262349657

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيحفتيحة3151263311106

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفليحيفتيحة3151264310488

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمفركفتيحة3151265258756

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهرومفتيحة3151266411308

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجمفتيحة3151267592513

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاديفتيحة3151268507452

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوزيادفدوى3151269252851

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارهونيفدوى3151270284805

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويفدوى3151271498024

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيقةفدوى3151272259249

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةفراهيدي3151273287822

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحياديفريد3151274591526

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكاطفريد3151275294364

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبييفريد3151276244307

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركاتفريدة3151277610538

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبروجيفضيلة3151278438278

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالبيفطومة3151279463883

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعماريفهد3151280273586

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطنيشةفؤاد3151281463717

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابديدةفوزية3151282473952

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحساويفوزية3151283388009

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنوفيفوزية3151284525417

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبيفوزية3151285565421

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيريفوزية3151286300916

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريشفوزية3151287434389

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناويفوزية3151288241802

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيمورةفيصل3151289408985

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالمةكريمة3151290300488

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيكريمة3151291419701

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادةكريمة3151292469412

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتهليلكريمة3151293578199

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصرديكريمة3151294313234

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايديكريمة3151295553415

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرميمكريمة3151296482053

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرككريمة3151297345160

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموباريككريمة3151298569083

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهنانكريمة3151299242905

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفوركلثوم3151300489299

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرديكمال3151301459974

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشاوريكمال3151302258155

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولنواركمال3151303407574

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيكمال3151304565977

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغاركنزة3151305323502

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحناويكنزة3151306457266

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيطركنزة3151307334474

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقكوتر3151308438817

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابواحمدكوثر3151309562022

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصيادكوثر3151310298264

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابكوثر3151311420457
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجاهريكوثر3151312263642

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيكةكوثر3151313467106

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالكوثر3151314349770

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيمكوثر3151315526997

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوديكوثر3151316514512

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحبانيكوثر3151317317380

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفداويكوثر3151318473938

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجانكوثر3151319628817

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحاسنكوثر3151320259243

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحكوثر3151321586816

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممندركوثر3151322278193

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيمكوثر3151323292370

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحالكوثر3151324320739

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعريكوثر3151325317849

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادويمة بنلبنى3151326288376

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحايليلبنى3151327352955

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقار ذولبنى3151328240950

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبيلبنى3151329560267

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطوشلبنى3151330316293

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغوشلبنى3151331317570

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسلبنى3151332334410

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنوبيلبنى3151333348696

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكدارلحسن3151334317960

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصيرلحسن3151335348216

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلبيلحسن3151336419221

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمفركلحسن3151337340690

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالهاشملطيفة3151338470607

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخراملطيفة3151339601150

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبيلطيفة3151340366285

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيبيلطيفة3151341473617

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهلل المنصورلطيفة3151342305136

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاس بنلطيفة3151343424761

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهندة بنلطيفة3151344320996

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومطيرةلطيفة3151345322352

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينيلطيفة3151346402972

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبارلطيفة3151347283447

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبودولطيفة3151348505529

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكردلطيفة3151349406228

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجالبلمياء3151350251135

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانيلمياء3151351503411

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدمناتيلمياء3151352352863

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحللمياء3151353296537

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائليلوبنى3151354474298

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرانيليلى3151355423520

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجنحانيليلى3151356317602

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاتميليلى3151357510262

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادليلى3151358349962

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويليلى3151359319854

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستويليلى3151360439006

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرليلى3151361336392

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونابليلى3151362463879

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيموميليلى3151363392217

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرتيليلى3151364330651

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكيرليلى3151365437604

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساللليلى3151366473426

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمراديليلى3151367326712

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاهديليلى3151368315616
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوسقيلينة3151369272187

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتواتماجدة3151370302290

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوزيماجدة3151371460737

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليحيماجدولين3151372274578

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميزمارية3151373301399

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزهريمارية3151374587122

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريحمارية3151375595539

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليململيحمارية3151376341321

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسايبمباركة3151377359498

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانيمجيدة3151378307102

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحصاينمحسن3151379520630

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيبيمحسن3151380570308

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانيمحسين3151381271010

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابلبانمحمد3151382471361

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحكينمحمد3151383464563

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخريفمحمد3151384327806

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنامحمد3151385564582

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريسيمحمد3151386466335

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحليمحمد3151387428210

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريمحمد3151388259571

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنياويمحمد3151389431578

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرشمحمد3151390424626

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيمحمد3151391243839

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعدوديمحمد3151392291293

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيم آيتمحمد3151393444393

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجميلة ايتمحمد3151394274620

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرناويمحمد3151395477779

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعجيليمحمد3151396443587

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعقدةمحمد3151397564261

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدو بنمحمد3151398533434

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهارمحمد3151399612663

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداشمحمد3151400377997

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياريمحمد3151401354949

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبارمحمد3151402629104

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديانمحمد3151403355738

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزياتمحمد3151404507102

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيومحمد3151405438936

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرافيمحمد3151406475830

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعلولمحمد3151407373573

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونمحمد3151408271493

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيمحمد3151409303046

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضريفمحمد3151410361686

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادمحمد3151411319961

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبىمحمد3151412371343

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدمحمد3151413472640

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالممحمد3151414321350

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزليمحمد3151415339440

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضوليمحمد3151416504177

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطينمحمد3151417445009

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهويرمحمد3151418257614

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفاضمحمد3151419557117

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنارمحمد3151420395199

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريمحمد3151421404785

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموعاونمحمد3151422393237

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي نجاحمحمد3151423344246

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصراويمحمد3151424427956

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخارالمهدي محمد3151425455854
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتقوانيامين محمد3151426548536

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحباليامين محمد3151427266680

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحلقةأمين محمد3151428241929

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغرودانس محمد3151429256755

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلويأنس محمد3151430371206

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرينويكمال محمد3151431247824

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشيمالدين محي3151432430188

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكفيفمديحة3151433345030

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممودةمديحة3151434324790

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغلميمراد3151435456215

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبداوي بنمراد3151436362110

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقمراد3151437326884

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالل بنمروان3151438600294

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعبانمروان3151439314303

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهاردمروة3151440329063

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليزولمروى3151441286728

مروى3151442318242 الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسيرَ 

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعليميمرية3151443542648

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولخيرمرية3151444404665

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأريدالمريم3151445247943

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازمريم3151446611240

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبالليمريم3151447472219

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوزيمريم3151448295452

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالختيريمريم3151449477151

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخداممريم3151450498441

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويمريم3151451261652

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوانمريم3151452294758

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرفيمريم3151453409023

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالعيمريم3151454511208

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيديمريم3151455314328

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفهريمريم3151456282144

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاريمريم3151457327567

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحولمريم3151458286032

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمامونيمريم3151459607247

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنمريم3151460484547

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجيمريم3151461249313

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهزطةمريم3151462524107

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواهليمريم3151463435260

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالونقاليمريم3151464447992

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابال ايتمريم3151465333668

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتيس بنمريم3151466353791

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراصمريم3151467330084

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعطرةمريم3151468332827

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكدرةمريم3151469319221

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوادرمريم3151470470432

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياضمريم3151471502431

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبادمريم3151472494642

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانمريم3151473363666

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفالمريم3151474351896

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونمريم3151475336624

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةمريم3151476577503

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيترمريم3151477328556

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيحيمريم3151478377801

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلفيمريم3151479347048

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحاليمريم3151480403488

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانمريم3151481267971

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزياديمريم3151482281908
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرانيمريم3151483293387

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلمريم3151484252107

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعارفمريم3151485319179

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفمريم3151486359315

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحاتمريم3151487266582

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطرمريم3151488387605

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريمريم3151489301052

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقماشمريم3151490584925

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبمريم3151491598790

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعريفيمريم3151492492981

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدويمريم3151493378659

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماعزيمريم3151494559820

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدينمريم3151495293185

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقمريم3151496277437

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصليحمريم3151497348364

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعشاويمريم3151498546513

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميرمريم3151499453242

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرماويمصطفى3151500266507

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهيمصطفى3151501323564

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدسيمصطفى3151502270676

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطريمصطفى3151503266703

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضل بنمعاد3151504577311

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشراشممعاد3151505514239

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشوريمليكة3151506364992

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحارثمليكة3151507349507

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدالحيمليكة3151508270699

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاشيمليكة3151509322405

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميرمليكة3151510307348

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحاتمليكة3151511290585

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمهولمليكة3151512319794

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكيعامليكة3151513622568

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيرمليكة3151514249525

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحرازمليكة3151515426330

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاطمليكة3151516348999

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديمنال3151517483888

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعروصيمنصف3151518559588

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسراويمنى3151519259418

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنباشةمنى3151520323503

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجنانمنى3151521306209

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبمنى3151522460940

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيلمها3151523552878

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوخمانمها3151524413830

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابواحمدمهدي3151525423797

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيموراد3151526406955

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشاريموسى3151527529002

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهبيموسى3151528507324

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيموسى3151529339750

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرتشدمونيا3151530397629

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافعاويميلود3151531357909

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجيعميلود3151532277646

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركاديمينة3151533538660

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويبيمينة3151534257439

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربطيمينة3151535362436

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعميرية أيتمينة3151536323245

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعابيدمينة3151537309983

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدزازمينة3151538266778

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدلياسمينة3151539325245
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربازيمينة3151540440485

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالليمينة3151541294081

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوطفيمينة3151542397218

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليفيمينة3151543326778

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبسطمينة3151544463689

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجيمينة3151545576793

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكالمينة3151546514843

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتومي ابننادية3151547287658

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوركنادية3151548597281

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعنيبةنادية3151549284982

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالودينادية3151550348694

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلوطينادية3151551329451

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرنادية3151552465621

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرنادية3151553243233

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباطينادية3151554361212

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوفينادية3151555274549

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغرينادية3151556541987

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهلل المنصورنادية3151557307213

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبسامنادية3151558383594

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريصنادية3151559301731

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستانينادية3151560323811

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدينادية3151561306525

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقنادية3151562256072

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحنادية3151563521546

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزينادية3151564391369

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممديحينادية3151565466513

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعنادية3151566596387

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحنادية3151567307158

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيرينادية3151568310132

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردينادية3151569303745

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلنافع3151570452521

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاس بنناهد3151571470232

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثماننبوري3151572313167

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوهرينبيل3151573512352

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوشنبيل3151574546267

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروانينبيل3151575330062

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانينبيلة3151576368528

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميننبيلة3151577359104

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبيكةنبيلة3151578536371

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعوينةنبيلة3151579295493

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنيشنبيلة3151580273789

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرياطنبيلة3151581351019

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسباعينبيلة3151582284863

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرسارنبيلة3151583246538

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارينبيلة3151584311811

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموافينبيلة3151585332094

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهالننجاة3151586379312

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدانينجاة3151587252452

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرديننجاة3151588274380

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوزاوينجاة3151589461331

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلو شيخنجاة3151590326801

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبرنجاة3151591353593

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصيرينجاة3151592456296

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرهوجنجاة3151593396326

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيلينجاة3151594340401

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغارنجاة3151595321105

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومودنجاة3151596323874
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الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيداوينجمة3151597359866

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشعيرةنجوى3151598536408

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنياوينجوى3151599355140

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيدنجوى3151600264058

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفياننجوى3151601337102

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبيبنجوى3151602360184

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالونجوى3151603313527

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشنجية3151604466998

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظنجية3151605389022

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعجانندى3151606258053

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسوسندى3151607465302

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسايحنزهة3151608279686

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيموتينزهة3151609321513

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجمينزهة3151610320014

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريبطنزهة3151611524143

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمزونةنزهة3151612435183

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحيةنزهة3151613482084

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجناتنزهة3151614523351

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشدنزهة3151615603946

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدافعنسرين3151616342714

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسمينسرين3151617392415

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصرنسرين3151618629052

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوناسنسيمة3151619354083

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطمعاوينسيمة3151620334669

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالولنسيمة3151621330021

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساطنضال3151622456815

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرنضال3151623457364

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجمل بيرنظيرة3151624551542

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرازينعيمة3151625272654

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرقاوينعيمة3151626472211

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبسةنعيمة3151627549044

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهردكالنعيمة3151628352302

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالمهيدينعيمة3151629351400

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمبخوتنعيمة3151630328197

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاجنعيمة3151631339733

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلقمةنعيمة3151632393871

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزكلينعيمة3151633312991

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحيلنفيسة3151634464117

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقدورنهال3151635382506

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرميدينهى3151636241221

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباللينهيلة3151637598150

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغريبنهيلة3151638252121

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج اهلنهيلة3151639446951

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورنهيلة3151640298587

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعوينةنهيلة3151641573035

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبراننهيلة3151642301919

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضنهيلة3151643338575

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمطينهيلة3151644316638

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبعينهيلة3151645317579

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراهيدينهيلة3151646601277

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكهارنهيلة3151647570560

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغنيتنهيلة3151648513626

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالثلثينوال3151649271731

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرايسنوال3151650566258

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسطورينوال3151651555801

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهنانضنوال3151652457463

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوميطنوال3151653343311
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيرانينوال3151654511605

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقيقنوال3151655298417

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدينارنوال3151656319970

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدونينوال3151657431630

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميعنوال3151658271138

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقلينوال3151659347420

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاشمنوال3151660426328

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراولينورا3151661339192

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتركينورالدين3151662492285

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبينورالدين3151663382886

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمنورالدين3151664434903

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحمانينورالدين3151665531397

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقزدابينورالدين3151666273670

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالهواءنورة3151667449198

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوبينورة3151668462646

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللنورة3151669393852

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشدنورة3151670464156

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبهارينورة3151671255522

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيناننورة3151672497099

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبرةنورة3151673361946

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشرافينورة3151674414400

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقساطنورة3151675450035

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحدنورى3151676267378

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالقاسمهاجر3151677465213

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوكيليهاجر3151678254442

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجابريهاجر3151679297965

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحورهاجر3151680356584

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرهاجر3151681298534

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهلهاجر3151682259001

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغفورهاجر3151683492159

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاجيهبة3151684311497

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجريهجر3151685311883

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنتوسيهجر3151686626211

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامرابطهجر3151687444361

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجويهجر3151688255623

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبهجر3151689350466

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسليمهدى3151690408850

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلهدى3151691495765

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشديهدى3151692341669

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشارهدى3151693454226

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوزةهدى3151694412088

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكموليهدى3151695297354

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالوافيهشام3151696595612

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيهشام3151697567334

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبروكهشام3151698386009

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانهشام3151699450949

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعود ابنهناء3151700629356

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوينةهناء3151701306484

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشخانيهناء3151702564389

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفتاحيهند3151703396087

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزهرهند3151704276699

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيهند3151705616776

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريهند3151706335747

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخزارهند3151707341388

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبيخيهند3151708465704

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقوبيهند3151709296742

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجفالوجدان3151710566333
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفقيروجدان3151711286234

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعزيزوجدان3151712516181

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوبيوردة3151713371333

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضولوردية3151714314213

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسقاطوسام3151715461562

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسريةوسام3151716270729

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينيوسام3151717421715

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعائشةوصال3151718244215

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبريوفاء3151719346476

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالعنتاريوفاء3151720302562

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيدية بنوفاء3151721311918

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانيوفاء3151722440207

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشافيوفاء3151723306012

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغناميوفاء3151724251716

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمصانيوفاء3151725476527

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسبيحوفاء3151726299967

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهوبوفاء3151727481228

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهيريوالء3151728271127

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوشوالء3151729278910

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشدليوليد3151730360210

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخليفيوليد3151731311797

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبالويوهيبة3151732419452

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواثبوهيبة3151733315095

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشوئام3151734499903

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباريارة3151735617746

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشارياسر3151736442729

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالالتياسمينة3151737588204

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجعادةياسين3151738403490

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريانيياسين3151739338576

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويياسين3151740590264

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعاميياسين3151741444845

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواعيياسين3151742339962

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمرو حساين ايتياسين3151743364282

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالخليفةياسين3151744582233

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريديياسين3151745497433

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيتارياسين3151746348043

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثمينياسين3151747479841

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبارياسين3151748487642

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكنونياسين3151749308638

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرقياسين3151750327838

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسواديياسين3151751589447

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرحاليياسين3151752391442

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارحياسين3151753411654

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكزيريياسين3151754295076

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعانيدياسين3151755592180

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالمييامنة3151756297147

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكدالوييامنة3151757338763

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيزة3151758569051

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرينييسرا3151759333530

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحامدييسرى3151760634171

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعامرييسرى3151761473019

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغفيلييسرى3151762299201

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبراكةيسرى3151763258360

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينةيسرى3151764491488

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلفوتيسرى3151765576316

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالوييسرى3151766369052

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخبييوسف3151767323467

31/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعيشييوسف3151768528807

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوشيوسف3151769354442

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشييوسف3151770254233

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعاشييوسف3151771496461

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباسعيديوسف3151772495016

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرانيوسف3151773372554

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينيوسف3151774273473

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمونييوسف3151775614835

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانيوسف3151776354387

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفخرالدينيوسف3151777255885

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكرييوسف3151778376395

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرقيوسف3151779351714

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجبريوسف3151780303613

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطافييوسف3151781327460

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزوزيوسف3151782611570

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعدوديوسف3151783350116

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبرانييونس3151784339056

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوافيونس3151785293728

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليدونييونس3151786509308

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبزيونس3151787387334

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليميونس3151788429214

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي الدين شمسيونس3151789496809

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرييونس3151790293745

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنابيونس3151791395344

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيشيونس3151792340282

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقراجيونس3151793485461

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرامالليونس3151794555338

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزعريونس3151795353376

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسونيونس3151796540232

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونياريونس3151797290480

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزاويإبتسام3151798254514

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمإبراهيم3151799553346

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىأبرشان3151800242125

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوكةاحالم3151801342170

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمراويادريس3151802438748

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكناليإكرام3151803357237

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسالالجياللي3151804614512

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولالحسن3151805323729

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبورالزوهرة3151806347372

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيالشيماء3151807265120

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويالمصطفى3151808319098

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوروالمصطفى3151809596824

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدإلهام3151810330896

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمانيةالياس3151811520540

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسيداميمة3151812317616

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيشيأميمة3151813512243

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرداديامينة3151814336466

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخودرأنس3151815580874

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناكيأنس3151816296278

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكوريأنس3151817619919

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياديإيمان3151818368162

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواطليأيوب3151819283094

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأليمأيوب3151820292336

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساقيأيوب3151821274476

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسياغيبشرى3151822632686

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكبشرى3151823589736

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرالدينبوشعيب3151824525066
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينجليل3151825241393

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجريجميلة3151826251281

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحابةجهاد3151827428031

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعارفحاتم3151828520041

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديحسناء3151829574249

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطيعحسناء3151830598095

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيالل ايتحفصاء3151831259077

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنضريفحكيمة3151832346151

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنرفيعحليمة3151833630988

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرواضحليمة3151834350054

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحسينحمزة3151835341670

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيفحمزة3151836312227

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقتانيحمزة3151837273445

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكحمزة3151838496875

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورخديجة3151839535339

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهريمشخديجة3151840399772

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصوريخولة3151841405992

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوناسرجاء3151842460729

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسف بنرجاء3151843559293

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكررشيد3151844282820

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماناسرضا3151845405879

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاكمرضا3151846249395

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحراويرضوان3151847626653

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويريدةرضوان3151848474136

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمرضوان3151849463811

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمام رابحزهيرة3151850610300

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسهمينزينب3151851426194

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالزينب3151852391402

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصباحزينب3151853307756

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيرسارة3151854505353

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرارسارة3151855428035

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداكيسفيان3151856421102

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعودسفيان3151857308079

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعمريسكينة3151858341169

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانيسكينة3151859254035

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحيى خالدسليمة3151860539347

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادسليمة3151861374509

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخفيفسناء3151862246185

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسناويسناء3151863260886

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريسناء3151864292375

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيهابسناء3151865385502

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوليديسهام3151866506055

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةسهام3151867333774

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيشيماء3151868301070

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبيشيماء3151869598653

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونيصباح3151870347766

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرشيصفاء3151871448789

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكارصفاء3151872456859

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاهيةعادل3151873471486

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعريبعائشة3151874560034

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعبعائشة3151875246604

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفتح أبوالكريم عبد3151876262535

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيريعبدالسالم3151877542616

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعمي بنعتمان3151878343697

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشائقعثمان3151879322970

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجردنيالدين عالء3151880596606

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوسانعمر3151881327839
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيعمر3151882397702

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغازيرغزالن3151883471774

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصغيثة3151884619931

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنرحمونفتيحة3151885322832

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجيعفتيحة3151886409590

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزفتيحة3151887482621

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوعيمفتيحة3151888521304

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيديرفؤاد3151889476911

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاللكريم3151890595066

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغضبانكريمة3151891263084

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطالبكوتر3151892278294

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنيكوثر3151893628762

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفكوثر3151894576211

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنوليلبنى3151895438641

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمورىلحسن3151896363724

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعودةلطيفة3151897403753

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناكيمحسن3151898301350

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرالدينمحسن3151899377199

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيمحمد3151900288254

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحيالتمحمد3151901312150

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغندوريمحمد3151902272717

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشيريمحمد3151903431600

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنبريمراد3151904271091

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقيلشمراد3151905468093

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلواشمراد3151906540511

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكميمريم3151907614423

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتحفمريم3151908534841

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيبمريم3151909498410

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصيلمصطفى3151910391352

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرجداليمنير3151911522311

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريفيمونية3151912372689

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلوادنادية3151913576721

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاروكانادية3151914621545

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلقمةنادية3151915297324

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيبنجالء3151916555871

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواريتنجوى3151917295851

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرواشينهيدة3151918607448

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمومينهيلة3151919264940

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرناننهيلة3151920353675

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادنهيلة3151921398314

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيدرنهيلة3151922584148

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصاوينوال3151923289425

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسمينوال3151924522841

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهاليالهدى نور3151925485477

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحديةنورة3151926331157

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتاميهجر3151927459077

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنزونهشام3151928620730

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعابدهناء3151929550287

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطكانةوجدان3151930595391

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحبانيوهيبة3151931314520

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدهياسين3151932240841

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحناشيسرى3151933576675

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتيقييوسف3151934259257

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصرييوسف3151935337974

الجديدة-   شوقي أحمد شارعالجديدةالتأهيلية الدكالي شعيب أبي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخملييوسف3151936429161

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعطاويسعيد3050001240765

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساكأسماء3050002241430
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيتونةرشيد3050003242200

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرشزهرة ام3050004242678

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريكوثر3050005242707

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيياسين3050006243253

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليلكعبداالاله3050007244397

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارجيهان3050008244654

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيافوزية3050009245399

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنموسىياسمين3050010247228

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوضاضزهراء3050011248065

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريويأمين3050012248974

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلمريم3050013249355

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشهوريضحى3050014250283

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسدمريم3050015250940

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزارزكرياء3050016252908

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجارطالدين عماد3050017257573

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفقيمنير3050018257788

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاريسيبدرالدين3050019262055

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبفكر إدعليالزهراء فاطمة3050020262398

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرهجار3050021263117

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعكيدهدى3050022263130

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطيايمان3050023263164

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكيليحياة3050024264359

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفقيهياللطيف عبد3050025266209

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصادنسيمة3050026267405

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا متقيخديجة3050027268676

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاويسفيان3050028268740

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماختباريغزالن3050029269937

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرالمختار3050030270119

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكريأمينة3050031273523

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاحنجاة3050032273792

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيروشاندنيا3050033274352

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشقايفحليمة3050034274378

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصرينورة3050035279028

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضولحسناء3050036279542

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزاويسكينة3050037280490

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيحمزة3050038281793

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهواريأمينة3050039286363

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخادريفتيحة3050040288768

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامكناسعصام3050041291242

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشانسمية3050042294179

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطخديجة3050043295602

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرمحمد3050044298363

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدمسيرينعيمة3050045299310

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدسارة3050046300340

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحديدوسلوى3050047301920

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرجراجيعزيزة3050048304047

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضربانينعيمة3050049304669

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزكريسميرة3050050306727

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجكارشيماء3050051307493

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرهوريخولة3050052308472

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستحبحنان3050053310541

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنكوككوثر3050054310589

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزرزارشيماء3050055312685

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميدانسمية3050056313375

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازياسية3050057313485

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطفاويمريم3050058315851

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليلوصال3050059316523
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملواتإلهام3050060318668

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحهدى3050061319779

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيفيوداد3050062320092

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتجوزكرياء3050063321534

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوفيكريمة3050064327027

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيسكينة3050065327172

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريسونيسكينة3050066327439

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوطايرضى3050067328201

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممدوحيفتيحة3050068329821

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمدونزينب3050069330743

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريلمياء3050070331870

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيريسهيلة3050071332564

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصر طلب ايتاسماء3050072332800

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناشيغيثة3050073333104

3050074333204hananeelaidouniامسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقيأميمة3050075333950

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر أيتعبدهللا3050076344046

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكساكسايمان3050077344882

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجديوسف3050078345772

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقارنهيلة3050079345887

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفيقيسرى3050080347989

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهومهجر3050081348725

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوتفنوتحنان3050082351361

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتونسيزهيرة3050083353979

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكسرقية3050084356326

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزازندى3050085357557

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهريحنان3050086358723

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجدمينة3050087358901

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستاقيرشيدة3050088361679

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهلوانالزهراء فاطمة3050089362165

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديعمر3050090362299

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهميأنور3050091363933

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروحنيسلمى3050092380333

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنسامية3050093386267

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديسارة3050094387670

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطالمريم3050095390672

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماومليلهجر3050096391092

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكرحسناء3050097391368

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعفريمريم3050098394154

3050099404279AsmaâMOUDENامسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرعانينبيلة3050100412382

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوكيلسلمى3050101417672

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرنزهة3050102418448

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطينيسهام3050103419912

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدادنادية3050104425601

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشرفيمحمد3050105430134

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعايشعلي3050106439154

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادريأسماء3050107439719

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصليحيصليحة3050108440384

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزابياحسان3050109441900

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكينيعائشة3050110448257

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيمينة3050111448311

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرأسماء3050112451826

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورقاديحليمة3050113455608

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمادحمزة3050114455789

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهيىهللا عبد3050115455938

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغاوغمنى3050116456587
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيداحنان3050117456804

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكريفوزية3050118457830

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعطيكوثر3050119459444

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريسلوى3050120461598

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسويعدةأمال3050121467335

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممياترشيد3050122473207

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهموشفاطمة3050123474770

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيكونياسماعيل3050124476630

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنسارة3050125479096

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمد سي أيتأسماء3050126483226

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفالليامينة3050127485127

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتامنيسناء3050128488376

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاحمرية3050129489043

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدغزالن3050130490279

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوكرانخديجة3050131494076

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين جمالسناء3050132497960

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيدزينب3050133498516

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيضراالمختار3050134501350

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصوفبسمة3050135504766

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاحوضعلي3050136508932

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغمادراضية3050137510871

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخياطهدى3050138512988

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقمحمد3050139516139

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانايمان3050140518036

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرينيكوثر3050141520034

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرواسيوسف3050142522252

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزهسعاد3050143522858

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجضايريشيماء3050144524914

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصيوبيفوزية3050145530775

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفوحغزالن3050146530947

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبينورة3050147538005

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعصيدإبتسام3050148539317

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميكازايوب3050149541131

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنباتإيمان3050150541506

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزازأنس3050151542504

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزريعشيماء3050152543497

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيأيوب3050153544295

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالل بنحياة3050154547870

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعوديسناء3050155549877

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسيموئام3050156552050

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفافيالعزيز عبد3050157556791

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعودئحدوج3050158559210

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتشيشيوسف3050159563299

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيزينب3050160563508

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيالزهراء فاطمة3050161563744

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبوزيسرى3050162563910

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكالرحمان عبد3050163564040

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيعزيزة3050164564752

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواديحسناء3050165570869

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوحيمراد3050166572739

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكردالزهراء فاطمة3050167574163

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنينكمال3050168575070

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميحفصة3050169575173

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيمأسماء3050170575240

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقابراهيم3050171576160

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراويتالزهراء فاطمة3050172581055

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالبيهدى3050173581137
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشق الغزوانيلمياء3050174582135

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنالرحمان عبد3050175583052

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانليلى3050176584370

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكيتزينب3050177587759

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأصعركابشرى3050178589789

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونشيشيونص3050179590207

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألبدرأشرف3050180591667

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركانزينب3050181592883

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانضامخالد3050182595600

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيبسارة3050183595693

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعجهاد3050184597361

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزرواليوسف3050185606711

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلدينسمية3050186614336

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماحعلي3050187615087

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامناوتمليكة3050188616899

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانيياسمين3050189616966

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريإيمان3050190617043

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزهاريخولة3050191619697

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوكرومالزهراء فاطمة3050192620304

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرزينب3050193620418

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامبارك يت أإلهام3050194621921

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهالويخديجة3050195622208

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقاسخديجة3050196622415

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينهدى3050197626036

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديهناء3050198626128

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسكةنزهة3050199626811

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستبشيرأمينة3050200632538

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركةرجاء3050201633730

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوغلول راضية3050202582179

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتيسلوى3050203294583

امسيك ابن-  الجديد العهد حيامسيك ابنخلدون ابن  اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريغزالن3050204263764

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيديابتسام3140001246888

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميديرابتسام3140002268663

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالنابتسام3140003329157

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغاي بنابتسام3140004422585

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريسيابتسام3140005550322

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحمانإبتسام3140006266587

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريإبراهيم3140007442522

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحموناحسان3140008472982

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعاحسان3140009426066

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصيبياحالم3140010259169

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزايديأحالم3140011601792

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلةأحمد3140012531111

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهجورأحمد3140013629511

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقىادريس3140014491125

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعليانيإدريس3140015442669

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابد أيتإدريس3140016263584

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدواحادريسية3140017313333

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمرازهور3140018352996

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحميمواسامة3140019320859

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحولاسامة3140020445903

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيمياسماء3140021371886

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاوزيأسماء3140022453268

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروأسماء3140023528036

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممربوحاسماعيل3140024284226

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممداناسماعيل3140025453305

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكعيبياسمهان3140026590371
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغدادياسمهان3140027607354

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيطااسية3140028434410

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيبيحاشراق3140029457084

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريإشراق3140030455257

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاللأشرف3140031279190

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصبياكرام3140032301777

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدإكرام3140033307806

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةالحديد3140034321113

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادالراجي3140035408801

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانيالزهرة3140036298532

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيالسعدية3140037253885

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرحمانيالسعدية3140038550463

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانسرالطاهر3140039406812

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطوانيالطاهرة3140040482500

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيالعائدية3140041451530

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالكالعربي3140042481366

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسالالعربي3140043468271

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزالنيالعربي3140044517542

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالعصفاري3140045345330

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشقالمهدي3140046246646

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي العمرانيالمهدي3140047286557

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكورالمهدي3140048284759

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينوالمهدي3140049468112

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرايفيالميلودي3140050438690

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتاقالميلودية3140051257350

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوكاشالهام3140052448852

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعإلهام3140053377198

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانالوادي3140054458196

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكوشيأمال3140055575231

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصياغاميمة3140056561949

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحيأميمة3140057356865

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريأميمة3140058449945

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغردانيأميمة3140059494615

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميامين3140060395918

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمصيامين3140061497260

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشراديأمين3140062283749

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاليسيأمينة3140063500328

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرأمينة3140064558727

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمواقيانتصار3140065521363

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرضوانيأنس3140066268301

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتاحايمان3140067336995

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوهاريايمان3140068333389

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعرابيايمان3140069343956

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهبيلوإيمان3140070251208

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصيبيإيمان3140071255807

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقإيمان3140072291296

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغايإيمان3140073312079

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينإيمان3140074332645

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسودةإيمان3140075390339

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيإيمان3140076472573

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممباركيإيناس3140077304930

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليايوب3140078334399

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهشوميايوب3140079364091

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجليايوب3140080452491

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحاليايوب3140081489602

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيأيوب3140082253579

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهنيتيأيوب3140083343846
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بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسيربديعة3140084247050

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديبديعة3140085605160

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاتريبشرى3140086431867

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميبشرى3140087436956

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالي عبدبكار3140088545375

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالسرار بن3140089485531

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانبوشرة3140090252843

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزاهيربوشرة3140091350264

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعةبوشرى3140092413281

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشديلبوشعيب3140093535152

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشلحيبوعزة3140094445024

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقتوفيق3140095264356

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةجدال3140096523041

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصوفجليلة3140097441904

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتالية بنجمال3140098303533

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد سي ايتجمال3140099425043

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخيجمال3140100475983

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراويجمال3140101572705

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديجميلة3140102272449

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرورجميلة3140103354101

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزجميلة3140104382114

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسننيجهان3140105438331

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعدونيجواد3140106333810

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكردوديجواد3140107352738

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحديدجواد3140108468748

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسوليجواد3140109551486

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصليجواد3140110382212

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميعكوبجيهان3140111332551

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليماني العلويحبيبة3140112613145

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤاديحسام3140113306948

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريحسن3140114606642

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرويميحسناء3140115258642

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيمحسناء3140116283957

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكحسناء3140117286208

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانحسناء3140118326672

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغراريحسناء3140119382443

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحالويحسناء3140120492386

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيحفصة3140121365212

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدانحفصة3140122418880

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبحفصة3140123546305

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطرفاويحفصة3140124280335

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليحياويحكيمة3140125377528

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتيويحكيمة3140126624746

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدوزحليمة3140127243298

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقاويحليمة3140128278979

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخدير بنحليمة3140129329399

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممودنحليمة3140130330501

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنديانحليمة3140131385522

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحاويحليمة3140132496874

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمدحمزة3140133253452

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسالقحمزة3140134382472

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممونيحمزة3140135498404

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوديحمزة3140136542856

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتيويحميد3140137344432

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفقيرحميد3140138469254

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرحنان3140139326355

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوريحنان3140140343025
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمكونحنان3140141391753

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهراويحنان3140142425880

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديحنان3140143438688

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنكاطحنان3140144496345

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادحنان3140145297941

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيحنان3140146463169

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريحنان3140147561511

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيحورية3140148598502

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرشديحياة3140149326119

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناويحياة3140150385320

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساويحياة3140151422288

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتائقحياة3140152483086

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهويرخالد3140153517179

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشمسيخديجة3140154310033

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقروفخديجة3140155249487

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلقخديجة3140156259265

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيارخديجة3140157299668

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبايريخديجة3140158311523

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤاديخديجة3140159340930

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراويخديجة3140160497949

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزروعيخديجة3140161509598

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجوامعيخديجة3140162520221

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكويفيخديجة3140163542660

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانخديجة3140164566118

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشيخديجة3140165565581

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرسميخديجة3140166620333

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشلوجخديجة3140167546799

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعجانيخولة3140168451323

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيدالل3140169502921

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبغداديدليلة3140170596695

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفراجدنيا3140171299684

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموجوددنيا3140172392411

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقريدنيا3140173462104

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعريررانية3140174542596

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاقوررجاء3140175249859

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسالقرجاء3140176268621

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابةرجاء3140177279787

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحيرجاء3140178281671

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقندوسيرجاء3140179297408

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقيفةرحاب3140180454974

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصياحرشيد3140181269390

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفردورشيد3140182355002

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطالبرشيد3140183369569

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاللرشيدة3140184430034

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبصيررشيدة3140185447710

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشتاويرضا3140186249050

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطرفاويرضا3140187308482

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدويرضوان3140188393962

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشامة ابنهللا رضى3140189574369

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعواقيرفيق3140190277076

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرفيرقية3140191282084

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعوديرقية3140192436775

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيررميساء3140193247084

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهريزكرياء3140194259764

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستفيدزكرياء3140195474337

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبابيزكرياء3140196330038

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتائبزهرة3140197302631
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلزهرة3140198320318

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحالبيزهرة3140199382167

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعزهرة3140200433903

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجاجيزهير3140201266643

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغزيلزهير3140202363452

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهرزهير3140203476588

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالبزهيرة3140204437537

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاردوزهيرة3140205475797

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأختارزوبدة3140206567915

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراجزينب3140207267225

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريزينب3140208309363

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبالليزينب3140209305269

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرهوميزينب3140210321110

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميزينب3140211337134

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلبوزينب3140212401190

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريزينب3140213440979

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيمزينب3140214456147

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلزينب3140215569624

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهلوليسارة3140216249150

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريف بنسارة3140217265336

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيرسارة3140218302721

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوجيلسارة3140219391444

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدسارة3140220461784

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبيسامية3140221335405

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوفارسسامية3140222598532

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصغيرسعاد3140223315768

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيسعاد3140224584108

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسراجيسعيد3140225298210

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلسعيد3140226348134

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفتاح عبدسعيد3140227393635

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقانيسعيد3140228443597

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلحاليسعيد3140229542049

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوميسعيد3140230630147

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرنينيسعيدة3140231521612

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيسفيان3140232332491

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامشيشسفيان3140233528924

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيل مولسفيان3140234602060

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجالليسفيان3140235629204

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكارسكينة3140236272534

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيدسكينة3140237284078

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشباسكينة3140238306390

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيريسكينة3140239319382

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقسكينة3140240324266

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمباركيسكينة3140241332446

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزايدسكينة3140242335578

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتومية ابنسكينة3140243348676

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفخريسكينة3140244387236

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشلوجسكينة3140245492138

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمندارسكينة3140246500781

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحيليشسكينة3140247540488

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزيسكينة3140248537344

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبابسكينة3140249554624

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريسكينة3140250571774

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركاويسكينة3140251278954

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفالحسكينة3140252314050

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفقيرسلطانة3140253364535

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمباركسلمة3140254295768
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميسينسلمى3140255265600

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينيسلمى3140256339133

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرهونيسلمى3140257452295

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمداويسلمى3140258501706

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرومسلمى3140259571658

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغراريسلوى3140260346494

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزراعسلوى3140261445532

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكسليمة3140262554975

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوديسماح3140263501562

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرانسمية3140264340552

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرونسميرة3140265455752

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملوكسميرة3140266523255

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديسناء3140267249569

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهجورسناء3140268324327

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوالديسناء3140269424436

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميسناء3140270541330

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرهونيسناء3140271536760

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريسناء3140272543286

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسوسيسناء3140273606887

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميقسناء3140274610459

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادسهام3140275299503

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموفيدسهام3140276411680

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيزيسهام3140277494247

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايدةسهام3140278523258

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونسهام3140279555400

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويحيا أيتسهام3140280424865

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبارشرفة3140281251478

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزانشيماء3140282274335

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابيطيشيماء3140283322156

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوبيشيماء3140284327948

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناضرشيماء3140285449397

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسل اسهيبشيماء3140286607702

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمواقيصالح3140287356850

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشاديصباح3140288327320

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاغي بنصباح3140289437232

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادوصفاء3140290405559

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيصفاء3140291462634

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريصفاء3140292534277

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصاليصفية3140293461554

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمكيمليصالح3140294560226

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقطيبالدين صالح3140295470538

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديصهران3140296432201

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرشانضحى3140297466831

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاقوريطارق3140298329445

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاولوطارق3140299527635

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقيطارق3140300633460

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطرفاويطه3140301514682

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحونعادل3140302270908

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسونيعادل3140303283412

بنسليمان- غفور الزريدي زنقةبنسليمانزياد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحارتيعائشة3140304413854

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمكونعائشة3140305440337

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةعباسي3140306329366

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوايريالحق عبد3140307396843

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوميالحق عبد3140308489901

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخبيريالحميد عبد3140309312584

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطفيالرحمان عبد3140310292216

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبالالرحمان عبد3140311358611
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشاريطالرحمان عبد3140312625938

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونيالرحيم عبد3140313264974

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكافالسالم عبد3140314467670

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيالصمد عبد3140315248420

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرالصمد عبد3140316248139

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعفالعالي عبد3140317597416

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنابالغاني عبد3140318601668

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكاويالغني عبد3140319287269

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرياللطيف عبد3140320523117

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوتيعبدالباسط3140321271207

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوكيليعبدالجليل3140322403331

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكعبدالرحيم3140323428313

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريعبدالعزيز3140324579871

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامعبدالغني3140325597665

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاتيعبدالقادر3140326241001

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليعبدالكريم3140327494701

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيبعبلة3140328254255

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرويعبير3140329319846

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزربيعتيقة3140330284626

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموساويعتيقة3140331352674

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيبعثمان3140332343337

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظريفعزالدين3140333333302

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديعزيز3140334251685

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخومانيعزيز3140335566349

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعايمعزيزة3140336616561

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقعصام3140337268119

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادعصام3140338412077

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرواشعفاف3140339509674

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدةعلي3140340273921

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليليعلي3140341299332

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليبنةعماد3140342595724

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكاريعواطف3140343242913

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمديعواطف3140344345092

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزاويعيسى3140345584329

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحمديغزالن3140346256177

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيضيغزالن3140347308389

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصمكغزالن3140348352101

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرجانغزالن3140349449955

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوةغزالن3140350522749

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغايغزالن3140351332114

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنديلغزالن3140352446736

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتورابيغزالن3140353301801

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبيرغسان3140354273743

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرويفاطمة3140355243989

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمباركيفاطمة3140356251735

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوةفاطمة3140357250060

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجفاطمة3140358331653

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاليفاطمة3140359372368

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرتفاطمة3140360383550

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرةفاطمة3140361423714

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبورفاطمة3140362451464

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمامةفاطمة3140363477410

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامشيشفاطمة3140364589597

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعيطفاطمة3140365594219

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهسوففاطمة3140366616322

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطبيفاطمة3140367552532

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصاريالزهراء فاطمة3140368257296
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بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهجةالزهراء فاطمة3140369287756

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرشيالزهراء فاطمة3140370318993

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغيليالزهراء فاطمة3140371345179

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموكلالزهراء فاطمة3140372362927

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعري بنالزهراء فاطمة3140373421917

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديالزهراء فاطمة3140374432750

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالكحلالزهراء فاطمة3140375434265

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكريالزهراء فاطمة3140376470622

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوالزهراء فاطمة3140377471987

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكليالزهراء فاطمة3140378475885

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعادالزهراء فاطمة3140379480250

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرباحالزهراء فاطمة3140380513006

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظيالزهراء فاطمة3140381571960

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويالزهراء فاطمة3140382626869

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميدةفاطنة3140383257502

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريكيعةفاطنة3140384346099

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعويسيفاطنة3140385472557

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزغاريفايزة3140386343101

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريفتيحة3140387270859

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنانفتيحة3140388454510

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيزيفدوى3140389436657

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماثمانيفدوى3140390525780

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريرانفراح3140391332666

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبليديفراح3140392550271

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبيليفرح3140393406765

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريفردوس3140394288125

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوجيفوزية3140395465719

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةفوزية3140396482574

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعابيدفوزية3140397493650

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزروالفيصل3140398289096

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحارتيفيصل3140399566910

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسفيقاسم3140400381140

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينيكريم3140401532734

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيكريمة3140402263618

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبليكريمة3140403353053

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالل أكريمة3140404355603

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيبيكريمة3140405501978

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبداويكريمة3140406571794

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديكمال3140407349892

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروبكمال3140408597915

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعكهية3140409612327

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافراسكوتر3140410518866

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيكوثر3140411267029

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرخيلةكوثر3140412348355

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحماميكوثر3140413440476

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمكوثر3140414522540

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبوشةكوثر3140415605389

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشكوثر3140416583035

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشويخلبنة3140417616194

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريوالبنى3140418251565

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموالشرفلبنى3140419265621

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقيريلبنى3140420300971

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكيلبنى3140421430690

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويلبنى3140422588976

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاخشلبنى3140423604814

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتفاقلحسن3140424631958

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحلطيفة3140425281784
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماباللطيفة3140426487409

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوباللمياء3140427262212

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوفيلمياء3140428275718

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرشانيلمياء3140429356526

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجريلمياء3140430306263

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريلوبابة3140431572573

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمي ابنليلى3140432269847

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطفيليلى3140433277649

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمحزانليلى3140434294257

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمياسليلى3140435319667

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميليلى3140436536853

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشليعةماجدة3140437296527

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيماجدولين3140438295200

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورزوقماجدولين3140439546956

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانيمجدة3140440543532

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكدانيمجدولين3140441312544

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكميرمحماد3140442287936

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةمحمد3140443240934

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازيريمحمد3140444251080

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرمحمد3140445247883

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحمحمد3140446300102

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرواسيمحمد3140447310304

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقريدمحمد3140448324952

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجنديمحمد3140449340232

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدشريمحمد3140450341659

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتوكيمحمد3140451396545

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحفوظيمحمد3140452444628

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمصورمحمد3140453450679

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشريمحمد3140454464232

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيمحمد3140455474476

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباويمحمد3140456548210

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبطبوطيمحمد3140457596319

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألعرجمحمد3140458261192

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالأمين محمد3140459262413

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريممراد3140460604064

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماورحومروة3140461299823

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغميمرية3140462575749

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارمريم3140463244007

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساويمريم3140464247744

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكارمريم3140465261385

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعليجيمريم3140466285532

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفيمريم3140467284710

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحاليمريم3140468312466

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبيمريم3140469332331

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعبيدمريم3140470350402

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحمريم3140471382638

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضيفيمريم3140472391237

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحسينمريم3140473360405

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيفمريم3140474449245

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكليميمريم3140475455275

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنانمريم3140476455444

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضمريم3140477500683

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسباعمريم3140478526441

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيطمريم3140479565663

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريمريم3140480592826

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرعوديمريم3140481589244

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركراكيمريم3140482601941
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاشريمريمة3140483276764

بنسليمان - (صوفال) السالم حيبنسليمانتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناهيمصطفى3140484282071

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحايحةمصطفى3140485302544

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرخيلةمصطفى3140486312529

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفتاحمصطفى3140487588519

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامشيشمصطفی3140488474883

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابمعاد3140489271283

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاقلمعاد3140490291176

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينمليبكة3140491436883

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريمليكة3140492468015

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريمليكة3140493531739

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرنابيمنال3140494307568

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوسيرمنال3140495440569

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبراهيميمنال3140496479345

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخوخيمنال3140497452698

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاتريمنانة3140498431788

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيمنية3140499300491

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرديمنير3140500392921

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشروقمهدي3140501504345

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدوانمهدي3140502547925

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمرومونة3140503308408

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجيدمونة3140504458531

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبراهيميمونية3140505480032

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصليميلود3140506342489

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعزيريمينة3140507345600

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراوينادية3140508241908

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمرابطنادية3140509314043

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرجنبيل3140510255199

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراقنجاة3140511540925

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمطينجوى3140512285218

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميرنجوى3140513456229

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمومننجوى3140514464576

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقنجية3140515470383

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيمانيندى3140516243490

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرنزهة3140517450039

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازهورنزهة3140518446654

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيضينسرين3140519305962

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزياطنسرين3140520519735

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطفنسيمة3140521624897

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسميهرونعيمة3140522284601

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمشيشنعيمة3140523305165

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتيوينعيمة3140524324042

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكزارينعيمة3140525330660

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهوارينعيمة3140526621104

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدينهيلة3140527569382

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادينوال3140528353711

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسرورنوال3140529405720

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحنوال3140530481403

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاكيرينوال3140531508313

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميرالدين نور3140532556783

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسيننورا3140533270084

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمنورا3140534577180

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزويتيننورالدين3140535282494

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواهبينورة3140536341251

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرفيهاجر3140537337217

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسوليهاجر3140538459584

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويةهاجر3140539607891

47/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشيرهدى3140540243265

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشالخة بنهدى3140541596234

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرتزقهدى3140542596625

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمهشام3140543303495

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصفصافيهشام3140544381828

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالكيهشام3140545496740

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيبهناء3140546245145

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيميهناء3140547279442

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراكهناء3140548451078

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميهناء3140549463871

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخندافهناء3140550576423

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيزهند3140551251881

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخشانيهند3140552256580

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازيهند3140553258514

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيشهند3140554314374

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسولهند3140555400384

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعياديهند3140556445419

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوةهيبة3140557280651

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكريويوجدان3140558244124

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشوجدان3140559520144

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتسوداد3140560303818

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعزعوداد3140561333883

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعناكوصال3140562622571

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانوفاء3140563330862

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصابريوفاء3140564341255

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالويوفاء3140565558628

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخشاعيوفاء3140566345431

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشوفاء3140567624273

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجغالفوليد3140568500440

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاقيلوهيبة3140569391809

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصريوهيبة3140570425455

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشنينوهيبة3140571556766

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسبايطيياسمين3140572558897

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتيسياسين3140573241604

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماستيتوياسين3140574240459

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسلكياسين3140575275878

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالليياسين3140576286110

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاضيريياسين3140577288102

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسبايطيياسين3140578295412

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلياسين3140579291127

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشبكةياسين3140580416104

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكزارياسين3140581515961

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويياسين3140582525017

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيياسين3140583526403

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكاكيحيى3140584485322

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاولويسرا3140585254677

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبارايسرى3140586381174

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمي بنيوسف3140587446032

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامشيشيوسف3140588542694

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقيوسف3140589563717

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرامييوسف3140590295424

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعناكيونس3140591282048

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحالييونس3140592284223

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرودةيونس3140593450129

بنسليمان-  الفلين حيبنسليمانالفلين اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلفاوييونس3140594573896

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةنوازان3130001242047

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنوفلالعالمة3130002244629
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنزيهةبومسمار3130003248321

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليموسيمبالهواري3130004250669

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةفهمي3130005257706

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانالنصري3130006240952

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفأبعير3130007243411

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرالقاسمي3130008246079

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةوسطيلي3130009248439

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالشلخ3130010253772

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخولةشكراوي3130011259156

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةعاطف3130012263061

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينالتوزي3130013264676

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينرمزي3130014243873

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةبلغيتي3130015245376

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتمغشاوي3130016251110

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةبوكطاية3130017253362

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينالشرقاوي3130018257432

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالفتاح عبدعابدي3130019258793

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمإبراهيمعسوي3130020264770

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالصمدالصايلي3130021241014

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءفنوني3130022244531

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدمصور3130023246142

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدرؤف3130024249974

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالقنبي3130025255372

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبموهوب3130026261698

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةهتهوت3130027263105

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةحفاضي3130028265361

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدجعافير3130029243925

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصطفىفريد3130030246605

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمامين محمدقنفوح3130031243389

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةالعدالني3130032246042

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانهداج3130033248384

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدزاهر3130034250725

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءطرباج3130035259132

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةبالحرار3130036252283

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىاورخيص3130037254782

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةالشقر3130038257534

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةبوكبوط3130039260629

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةالسلواني3130040264954

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماميرةرافلي3130041262929

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليموديعالبودالي3130042263203

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدةعدي ايت3130043266769

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالهاني3130044242667

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةمؤدن3130045243993

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةأبوعدي3130046249383

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيفةالعلمي3130047253292

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبفرحات3130048256337

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبالصايلي3130049257589

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءالدرموني3130050264039

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمانسشجاع3130051262897

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالطاهري3130052263137

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبمرجان3130053265550

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالضو بن3130054241441

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليميونسأيوب3130055243965

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالفتحاوي3130056247448

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممونيةرفاق3130057253283

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالذهبي3130058254908

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرأمشلوخ3130059257578
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىنجال3130060262429

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالشطيبي3130061268537

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمإكرامالمعلم بن3130062247852

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةجواد3130063253890

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءنواسي3130064259942

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءالجلولي3130065263307

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرانفيحة3130066269953

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمة لالاليسمي3130067243157

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءبنشلوش3130068248938

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأشرفبيديدي3130069255236

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةخالف3130070261957

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالصمد عبدعبيدة بن3130071267633

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخولةالزمراني3130072241197

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديالمشرفي3130073248116

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدزهران3130074254230

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأميندومة3130075258101

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةسهيل3130076267497

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىملحاوي3130077270210

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأحالمفوزي3130078246200

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالغني عبدعلو3130079250411

برشيد  (برشيد بلدية قرب)تولوز زنقةبرشيدالبلدي للمجلس الكبرى القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىالعسلي3130080256228

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهدياإلدريسي الهاشمي3130081263359

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةقنديلي3130082266245

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهجرالزموري3130083270375

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبةلوهام3130084273904

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينزياد3130085246755

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةسليم3130086262515

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالصباري3130087264205

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدااللهامزيل3130088268793

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقرإسماعيل3130089270385

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةعنبري3130090273935

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةعياش3130091263511

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةحضري3130092265248

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامباجة3130093269745

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإسماعيلناضفي3130094273134

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرحيمفاتيحي3130095246392

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلتومبوهوشي3130096250217

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقلحميدي3130097255917

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةبنعبدالسالم3130098259076

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةافقرن3130099263539

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةلمهزط3130100266586

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةحسني3130101280802

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرةزكراوي3130102246830

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرادزهير3130103250259

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدخلوقي3130104256912

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالراضي3130105262761

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبطالبي3130106270800

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءغيتي3130107276831

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلالمقالع3130108272194

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجدانبزران3130109274372

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبنىمفتاح3130110277386

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةرحالي3130111251551

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةحسونة3130112258342

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفصةسباعي3130113262539

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادبومهدي3130114264222

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيهانالعنزاوي3130115269503

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةفنوني3130116282369
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برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةيحيى ايت3130117285711

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيمالطائع3130118287073

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىسالوم3130119292625

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريم عبدعيزي3130120295242

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةعزيزي3130121263585

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغفور عبدعلو3130122269691

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةالحسناوي3130123271213

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمكروسي3130124277778

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانبنجار3130125282981

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحالمعرمية بل3130126265860

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمآسيةحبيب3130127269604

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةعلي بن3130128273873

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىطريبيز3130129242567

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدبلفضالي3130130249366

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةاخولو3130131271533

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىالطالبي3130132273959

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنفضيل3130133278783

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانشروط3130134285408

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببكوري3130135290760

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسيننادر3130136270522

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجراإلدريسي تونزة3130137277073

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخميسةبالل ايت3130138270244

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريموعنو3130139273668

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالعناية3130140276047

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةخيري3130141292817

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةالخوجماني3130142296367

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانخرفي3130143305116

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماءحكيم3130144279817

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىكوني3130145283597

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةمنضلي3130146286137

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينبنكلثوم3130147293460

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلحميدة3130148294654

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكرامسكاكري3130149297002

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةنصري3130150303669

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصالغالب3130151254372

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهامهاكدا3130152258947

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةعلي ادالحاج3130153263530

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةعدنان3130154265282

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالرامي أيت3130155269853

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالتكاني3130156280259

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالبحراوي3130157284587

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءريزي3130158286910

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرةمغير3130159288138

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىالمخلوفي3130160292774

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامباركالزياني3130161307600

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىالحسني3130162308943

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوىمعجاب3130163311931

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميعةمظهر3130164313934

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزالمرابط3130165319086

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغفور عبدعلجي3130166276736

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيةلشقر3130167272076

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىقشيقش3130168274229

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيةباعال أيت3130169277325

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساميةشفيق3130170280294

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرةالشفعاوي3130171272971

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالطويل3130172275898

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةاكريران3130173279997
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءمؤيد3130174287766

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالالمعتمد3130175290839

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءالقمرو3130176284588

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىالدين فتح3130177287072

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدالعرباوي3130178289149

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالخياط3130179292783

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصارينسيمة3130180271154

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالغفيري3130181272979

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبعلمي3130182277530

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةجنان3130183285344

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسيناعبيدة3130184289030

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةالرامش3130185292074

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينكافي3130186296352

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرعطواني3130187304109

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمةالمصلي3130188278472

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةالقبة3130189282245

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةوعزيز3130190283823

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةامان3130191294966

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممباركةالمطلب عبد3130192301980

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامغزواني3130193308140

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءالزروالي3130194281058

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرالتدناسي3130195283804

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىالفنان3130196288554

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرمسناوي3130197294652

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءبساس3130198296982

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادمسقيط3130199301588

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدمحفوظ3130200306752

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالبحبوحي3130201286409

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهجرزيان3130202293641

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين صالحجعفري3130203296968

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءدحمان3130204301440

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىراشدي3130205305920

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدولينجابر3130206280725

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمةبورجي3130207284745

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيمةالركيك3130208291994

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريزينب3130209295514

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنساحمين3130210296880

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنسأبوعلي3130211273501

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرةالمولودي3130212275348

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنصفيح3130213277988

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىبوجهام3130214284571

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرشهري3130215286862

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسالعدناوي3130216307726

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينةالحيمر3130217279395

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضىعنان3130218283184

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادعرود3130219291986

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةالمرتضي3130220294372

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسينعيشى أيت3130221288133

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىخزاعي3130222292705

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىلطرش3130223295373

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماءالعاطف3130224283668

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءطائعي3130225286269

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرةاعنيبة3130226296808

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةأيوب3130227298996

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسفليلو3130228304636

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالتوفيق3130229312398

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينةالحلة3130230296593
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةمارس3130231303204

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنصديقي3130232305701

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشامازدو3130233312472

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةجعفري3130234297372

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسين محمدبوصبع3130235298224

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةالسيح3130236297539

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثرياغنيم3130237300027

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوبنىبناني3130238302291

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالعيمش3130239305384

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانالعطيفي3130240310127

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءبونفعت3130241300042

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوريةبوهوشي3130242303553

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلعابد3130243306601

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبير عبدالبحتي3130244310146

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبنىعدرة بن3130245312996

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءشرف3130246315182

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةشهيد3130247308722

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةدريد3130248311922

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنيااسحيسح3130249313873

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفبحراني3130250317246

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجمعروف3130251293485

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةلوشيني3130252295810

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوهرةالبختاوي3130253300305

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرزاقشافيق3130254303820

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبمانوني3130255307614

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوىسليمي3130256311542

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتساممتزعم3130257314491

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالعناية3130258310752

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالهندي3130259312181

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساميةالحوري3130260316227

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىناجيم3130261319904

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالحاكمي3130262320932

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءامراس3130263323322

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةبطاش3130264324591

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجالءلمحرزي3130265308307

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةالشافعي3130266310228

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالحطاب3130267271631

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةعبدالدين3130268275033

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىصبري3130269278874

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسينشفيق3130270286685

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةشريق ابن3130271319748

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالعسري3130272320079

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفاإلدريسي3130273322883

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظمناح بن3130274324508

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالهياللي3130275325424

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغاني عبدمنشرح3130276290833

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنياساكف3130277293039

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرحماناحمين3130278298508

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةقرشي3130279308100

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىلحاللي3130280310531

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالتازي3130281320003

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالورز3130282321476

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالمواق3130283323397

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبراشد3130284325323

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءاوراش3130285281465

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةالكافي3130286297473

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءوجضاض3130287299240
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برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادالمسقي3130288302203

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةالقاسيمي3130289304369

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةسلطانة بن3130290309843

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوباقبلي3130291311525

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءنعناعي3130292285943

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةرداد3130293293082

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهرةالكراري3130294295639

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثربادر3130295298100

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدونياالتالية بن3130296303255

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدمنصوري3130297310688

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالهواري3130298314194

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريم اللةاعباد3130299317842

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءسرملو3130300320141

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةبوعنان3130301321796

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينالغوري3130302307019

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمخليل3130303312496

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالزواهري3130304323105

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةالمسعودي3130305309439

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيلمعروف3130306313059

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالكامل3130307313472

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةالطائع3130308316569

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهةالداحدي3130309286072

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالزيات3130310294297

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيةبالفاطمي3130311296658

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةزتيمة3130312312550

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينةالشواطي3130313314246

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدازناك3130314318886

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدعدو3130315320902

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانسسعدوني3130316321914

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالسباعي3130317298711

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالخربوش3130318304566

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةساقي3130319309670

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينالشرقي بن3130320313679

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةعبوبي3130321326505

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةشاطير3130322325591

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيةالمعقول3130323327271

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمداالمين3130324323042

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدناجب3130325326599

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىصبار3130326327971

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةهيلي3130327315375

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامالبورضاوي3130328318968

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريماعبيدة3130329321177

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإلهاماإلدريسي الصغير3130330321916

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالي عبدالغزالي3130331325608

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماءبرايز3130332312081

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرحفيظ3130333315767

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبسحيتة3130334319620

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهندوعتات3130335322778

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدالمفتاح3130336330863

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانالصبيطي3130337333227

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدمتوكل3130338337194

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوهرةكمال3130339342413

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالكالني3130340344444

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالحوزي3130341329025

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىاقجيو3130342297441

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالمواق3130343299236

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدبوعالم3130344302091
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينحكلس3130345304168

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمةكحواش3130346308469

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةالمكاتف3130347311452

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالسكوري3130348313316

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشرفبهادي3130349315878

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادصادق3130350331810

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللالرداني3130351327370

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمةالطائع3130352328712

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءلقطراني3130353333588

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةالكدو3130354334878

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديدغام3130355339738

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالسائح3130356341500

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةبغزيل3130357329698

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالطنجي3130358331319

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةطركاوي3130359333259

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةالشاعج3130360337254

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالدراس3130361343663

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريممشهود3130362324119

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبثابت3130363325356

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةاعطيفة3130364333662

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرالعمري3130365313255

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةصابر3130366317833

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةنصري3130367344485

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالسالمعنان3130368347425

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين حسامملكي3130369334302

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىقدوش3130370336435

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدخيطانو3130371340777

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالله عبدالشتوكي3130372342013

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدلمفضل3130373342984

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمنزيه3130374348659

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامسوعار3130375352279

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةاالمام3130376326803

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادالضروي3130377335614

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنسرور3130378343575

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهودىالفتح ابو3130379345925

برشيد 2التيسير بوعبيد الرحيم عبد شارعبرشيدخلدون ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءجبران3130380351247

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيز عبدبعيج3130381353060

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإبراهيمالمكاوي3130382357632

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالعسلي3130383320128

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةمنصور ايت3130384321277

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاذعبقار3130385322630

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةلمباركي3130386327051

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةسيقل3130387329546

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينرياش3130388324994

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةالبصري3130389327059

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالبقالي3130390329572

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالرفيق3130391313780

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالنقري3130392326549

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهير عبدالسالمازيار3130393358158

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالغماري3130394330012

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالعاليالعسولي3130395339118

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةفخرالدين3130396341684

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانسهيلي3130397354772

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةالزمزمي3130398330161

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفاءالعلوي3130399340474

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةالرجراجي3130400327411

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيم عبدعمو آيت3130401528042
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجالءالرحموني3130402331529

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوىالبحراوي3130403343909

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيلةالعلوي3130404349667

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادعدي ايت3130405353457

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرادفجرين3130406355141

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةأملو3130407330075

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعاشيحجاجي3130408333986

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىالدين عبد3130409338521

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالدياني3130410344253

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامزاهير3130411346134

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةالكويسي3130412349252

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةالرجراجي3130413327560

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءصنسات3130414330575

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةسعود3130415333154

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموليدالفردوسي3130416337126

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةالمالحي3130417342409

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىسياسي3130418340336

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةبسيم3130419341850

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيةحيمر3130420355326

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجهانالمهداوي3130421358334

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنسحلوة3130422357970

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةصديقي3130423359453

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىأفلي3130424363447

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىمنير3130425370481

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالركراكي3130426354280

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقشكاك3130427351616

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالمنجيد3130428331852

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةمبارك3130429334329

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةبحري3130430338504

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةبوغنبور3130431341427

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمتوفيق3130432344366

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالزاهي3130433317733

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالخال3130434331854

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشروقالضو3130435334339

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثراحداد3130436339195

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالطالبي3130437360101

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءشكراوي3130438361178

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالغالية ولد3130439362811

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالحلوي3130440378550

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليالعطيفي3130441384000

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهيبةلعسل3130442363474

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءبدري3130443372763

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىالصبيطي3130444332855

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخولةاسيف3130445336677

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالريساني3130446343588

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةمعتز3130447342758

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالعبدالوي3130448346200

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينعزيزي3130449350475

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسيمالحسناوي3130450353460

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالمالكجبران3130451336912

3130452344799SOUFIFATIMAبرشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم 

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىمجدول3130453350364

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنيااحميدان ايت3130454352832

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادكريب3130455355671

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةساخي3130456358096

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانمنياني3130457341474

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحالمالكردودي3130458342865
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادعزيزي3130459347221

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةقصاب3130460351351

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادر عبدمحمدي3130461333839

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبنظيفي3130462350199

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالعامري3130463352127

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانمخلص3130464355553

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبأكرم3130465358014

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبشعنون3130466358297

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةفهدي3130467362087

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنياالسعيلي3130468374678

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالبرهومي3130469343119

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءالفاطمي3130470356032

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةاعلي بن3130471358424

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصاماكونين3130472343463

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموئامالسعداوي3130473345790

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديخاضر3130474351142

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالصايق3130475352835

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعةبشري3130476357546

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطنةالزاهر3130477363381

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيةالهاون3130478366623

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالكرد3130479380507

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةحسيني3130480388996

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريممكرام3130481397607

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإلهامالعمري3130482373527

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببلعطار3130483360109

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىشاكر3130484361188

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظةالدغوغي3130485362893

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللمريد3130486381457

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبثينةبومهدي3130487392018

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالزروال3130488346939

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةالقاسمي3130489349822

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدموساوي3130490353173

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالمنصوري3130491354622

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنالمنديلي3130492361441

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءبوحنيك3130493371669

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةالمصباحي3130494399731

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالحجولي3130495407120

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإسالمالحضري3130496405013

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةعسالي3130497355741

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىالعسري3130498360177

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسالوادي3130499361320

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالم عبدبها ايت3130500363945

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةمفتاح3130501386013

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةحرشي3130502393224

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفصةنبيني3130503398240

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيم عبدالوارت3130504420606

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةخمالشي3130505349872

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءجريف3130506353197

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينشهام3130507359913

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوليندنا3130508362445

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةصنهاجي3130509382346

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيصلمبروك3130510399876

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىبرادة بن3130511409522

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليةلهرهيري3130512358152

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجةدنا3130513362167

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرنواس3130514339108

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلثوم أمغزي3130515341369
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانكثير3130516343154

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةهيدان3130517382674

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيرسورغ3130518388295

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحةمحمدي3130519394553

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءقديري3130520403829

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامالكداري3130521421597

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشامالزوين3130522416784

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينسحيمي3130523367043

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفاءعبيد3130524380882

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةعبادي3130525389907

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالغالي3130526398039

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءحريزي3130527357265

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمعلوان3130528359187

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالمحجوبي3130529363423

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالدهمي3130530367749

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءقاسمي3130531383401

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسينحافظ3130532416838

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءبوسيف3130533423317

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهندصابر3130534382838

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىصبار3130535384543

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسياصديق3130536391103

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةالتومي3130537401532

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمةفرحات3130538354464

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالصمدأدان3130539359939

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىفوزي3130540363646

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرخلوق3130541393692

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهرزادالقرقوري3130542401121

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبثينةدريص3130543412067

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةاالدريسي كالم3130544419712

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدةالصغير بن3130545425823

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةقاسمي3130546382922

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىواديعي3130547385283

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةجرموني3130548392209

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالبيدوري3130549401629

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالباطمي3130550404274

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنيامخليص3130551413967

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهندموكريمي3130552421916

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبهللا فتح3130553354254

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانرؤوف3130554355745

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرحيمشبيه3130555360253

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانالمرصلي3130556361977

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديحمادي3130557369990

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءالعقاني3130558383841

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالمدهون3130559389456

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيةكبوري3130560394694

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبتينةالعلو بن3130561346793

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهةشهيد3130562349812

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةالبحيري3130563352640

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريةالعامر3130564354512

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهيمبويهروشان3130565361046

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبشهيد3130566367264

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقةعامري3130567397406

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةتجتين3130568403412

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىلمقضر3130569379156

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءحلمي3130570382999

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالزيتوني3130571388554

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشديدةالثابث3130572394144
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريةقديري3130573403152

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماححسو3130574406875

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالدومي3130575420729

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةبريوكة3130576426305

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرةكريجة3130577433908

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثماناشموتي3130578387529

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالبرودي3130579395196

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدكزاز3130580403924

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادعليجة3130581412366

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءالشهبي3130582430345

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىالتازي3130583439866

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهامشرافي3130584401824

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالحجولي3130585406804

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالالمخلوفي3130586419112

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسمهانالفقير بن3130587424786

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانبالدي3130588384861

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةحافظ3130589391405

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبالمالح بن3130590402437

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميننسيمي3130591411256

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالزين3130592425654

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلمحجوبي3130593439661

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامخالد3130594445968

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءبوحافة3130595449686

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانملكي3130596410670

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنيامخلص3130597422892

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليكةباري3130598428135

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةانزيلي3130599433534

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهامبيرداحة3130600436829

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانسلحرش3130601445558

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبيرطواف3130602450793

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمخي3130603453142

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالتومي3130604401704

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةيمين3130605406791

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهاممسادية3130606417772

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةأكريش3130607421941

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنسالزحاف3130608391307

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبخليخل3130609447042

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميةبوحافة3130610450251

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقةالسمكاوي3130611425228

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءعابس3130612429425

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةسالكي3130613433581

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنفرحات3130614398966

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيثةحنيف3130615408682

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدنوري3130616425465

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمآمنةالرحموني3130617431719

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالهرش3130618441240

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامبنمسعود3130619439196

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمدريد3130620448086

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةالمزريوي3130621450838

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمةالشريفي3130622454589

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةشكيري3130623457904

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينباعطوش3130624448420

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانالمركز3130625453053

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبمرجاني3130626409278

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمحميمصة3130627422644

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةناضفي3130628426406

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةحجار3130629432294
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالرحموني3130630436826

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسالحداوي3130631443381

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانعاطف3130632449460

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزبهيج3130633452148

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعيبيةلغليمي3130634456256

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةالمدروم3130635430056

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسبرحو3130636425375

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنالبوركي3130637430698

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنلعويسي3130638433721

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدبزنيني3130639439221

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةبنوري3130640448156

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالرايس3130641450958

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمدالتباع3130642455344

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالمنصوري3130643457955

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطارقخيروي3130644463579

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةسميح3130645413086

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواداكور3130646420977

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإسماعيلالفوال3130647425897

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىسالكي3130648433359

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانسمير3130649440156

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانوالزحراء3130650415307

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةصبير3130651430590

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنحياني محب3130652441236

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةبوحاجة3130653448381

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةجامعي3130654450361

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنياخابر3130655448570

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالمكي3130656457180

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخولةالسنان3130657466130

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانهورش3130658432875

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبنىبناني3130659435237

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونيالشافيعي3130660442878

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنعاللي3130661446196

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيلةمجي3130662449009

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدشنكير3130663456434

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرمريخ3130664461479

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبعسال3130665433816

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنزعيفي3130666436302

3130667444353farisnoureddineبرشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم 

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىبويسفير3130668447413

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةبنحدو3130669450685

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانحمين3130670457700

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادالتلمي3130671465349

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةرديف3130672477412

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةبوطاهري3130673422092

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإبتسامفضلي3130674425976

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةكريجة3130675433471

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساميةالشافيعي3130676443999

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمهالل3130677451056

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدسليم3130678460808

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانكباب3130679466206

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرةرحال3130680474368

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفزهورالدين3130681456788

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىالحلوي3130682464233

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجهادالشهباوي3130683470346

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعةحلبي3130684429807

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةجالل3130685440111

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةبلكريم3130686446440
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسعفيف3130687457087

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةوازربو3130688464001

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالخمري3130689477687

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةبكريم3130690437548

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبمتصف3130691444918

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينشمارخ3130692447441

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصطفىالشرقاوي3130693455030

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىالشريف بن3130694459988

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادبوران3130695483603

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسنبوراءس3130696434022

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونيةذهبي3130697438561

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمزادي3130698445109

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدةهاشم3130699447472

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيالليصادق3130700455205

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظالعطاوي3130701468897

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمجبان3130702478586

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىلكدالي3130703485411

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصالالمعمري3130704427158

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسامةالملياني3130705436727

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدفتاح3130706480367

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالغرابي3130707457556

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالمعتمد3130708461313

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرحداد3130709463692

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالمستوي3130710470553

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةفجر3130711445290

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءمنتصر3130712457057

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانصادق3130713461829

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالقاضي ايت3130714468441

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانحمدان3130715475587

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدمميز3130716474586

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةبراق3130717480141

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهجروحيانة3130718485833

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميةبلقاضي3130719492174

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبلمعمري3130720454289

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطنةالنوري3130721473514

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالستيتو3130722461185

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبعبوبي3130723463613

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنشمس3130724467051

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةالشاهدي3130725472904

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىبرادي3130726459533

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةاهريض3130727464937

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةعياط3130728473911

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالزاكي3130729484318

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأباهمادنادية3130730486489

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةجواد3130731483599

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءابوالصبر3130732485957

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميلودةالترغي3130733456756

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةجالب3130734459585

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيةناصح3130735469265

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنىعبيد3130736480013

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمحمودة3130737484147

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزبالعياشي3130738491649

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةشاري3130739497636

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادالملكي3130740464842

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمدبلعايدي3130741471185

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحةالقمر3130742483348

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالسالكي3130743486471
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانالضاوي3130744488983

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالغالي3130745495188

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةبالخناتي3130746480742

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتساماالبيضاء بن3130747485121

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدفتوح3130748487811

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالله عبدلكالعي3130749491236

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصارةمفتاح3130750496663

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبثينةنافع3130751462090

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمبولحروف3130752465838

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحادةاعبار3130753472851

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممينةأوبال3130754474731

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدعروس3130755481500

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةعطوري3130756250486

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةالخطاب3130757473403

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالحطابي3130758479828

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمالالماضي3130759485492

 برشيد الحسن موالي نهجبرشيدرشد  ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفاءالغزواني3130760465884

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبنىنبيل3130761472872

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيةاليانوس3130762478478

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءسوسدي3130763484140

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممديحةالمكاوي3130764489241

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمنزهی3130765492294

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادالمتقي3130766507688

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالق عبدفهمي3130767500579

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدمغفور3130768480993

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونىاالدريسي الموحيد3130769486946

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةحربيت3130770489619

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانوقاس3130771494962

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهةبشارة3130772510706

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةكرويش3130773517653

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجالءالعرقوبي3130774481791

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقحبيب3130775485216

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماءعتاب3130776487879

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالكركور3130777492608

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينالكيحل3130778491042

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءوحيد3130779495321

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمةالعاطف3130780481225

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريماصاير3130781487048

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءإيناس3130782489712

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىالصبار3130783495892

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينشفيق3130784511770

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالطويل بن3130785513575

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليحسني3130786517283

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميةربحي3130787524235

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمادالحسين3130788506969

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالزهود3130789513524

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنصابر3130790517263

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءنعيم3130791522339

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةقربال3130792471901

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةدحيني3130793477720

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببقار3130794484602

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةفنان3130795487385

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمسمير3130796499048

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامانالكامل3130797505298

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةالحريري3130798515847

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمبورويص3130799497762

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدورشان3130800504520
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءميمون3130801515521

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةدهاب3130802520638

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشةعبدالدين3130803488051

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالفرخي3130804486855

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانادعدي3130805492252

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالعمراني3130806501146

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفصةسيقل3130807487161

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالصمري3130808490829

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةحركات3130809494925

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالحقيقي3130810501526

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسمينبادة3130811512886

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسشريق بن3130812516124

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالحيط3130813518793

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمطاوسي3130814500005

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبداللطيفشيتاش3130815512870

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعادالعويدي3130816516071

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالالحراكة بن3130817518610

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديةعياش3130818524252

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعاشيةغوراني3130819484739

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبزينة ابن3130820488573

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدرزقي3130821504189

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصامالخطاب3130822509286

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانوفقير3130823517807

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرةانتك3130824531263

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديالذات3130825531426

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنزةالصبري3130826542223

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةالتورابي3130827501752

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةالزيتوني3130828508573

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمعروس3130829518187

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءخراز3130830522218

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبعشيوي3130831530475

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيةعبده3130832535801

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانالزبيري3130833538362

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالتومي3130834526499

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانفاتحي3130835532496

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالوادي3130836539037

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءالمعداني3130837487378

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمكرداد3130838489847

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيلعالم3130839505067

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءزايد3130840513082

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلنيوف3130841518960

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانزنيدة3130842531348

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيلالمخلوفي3130843533633

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةحمام3130844530734

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانالهداني3130845535518

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةسليم3130846488678

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةرشيدي3130847505037

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءأبوشاشي3130848509347

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممينةالورادي3130849530007

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىبنبريك3130850531414

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالفاضل3130851508535

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةظهير3130852516704

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالحريري3130853522203

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنزةالناصري3130854517930

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمانمستغفر3130855531318

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةصبر3130856531476

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديحةالحياني3130857543717
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرجرادة3130858551612

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةحلواني3130859528146

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالالدهبي3130860534398

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعادالسدات أنوار3130861538308

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيز عبدموهوب3130862545697

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالنينو3130863554416

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلالمغيلي3130864547011

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرةالطاهري3130865501126

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرخشيلعة3130866508826

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةالبرهومي3130867511656

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانكرزوز3130868519679

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانبعزاوي3130869503038

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءعطومي3130870510464

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخولةمبسط3130871519322

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدالمعداني3130872522935

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةبكوشي3130873531539

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيلبوعسرية3130874536759

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءعفيفي3130875522566

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنائلةلوزاوي3130876529867

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالشعبي3130877537187

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكيم عبدالسويلمات3130878557932

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظةحضراني3130879569060

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالجامعي3130880541879

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءمنياني3130881552447

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهطاهيري3130882559509

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالدومي3130883510687

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالدين جمال3130884516571

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةمنصالي3130885521307

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشدىفنوني3130886523738

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدقدوري3130887532812

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامغندور3130888550066

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوهاالخلفي3130889561532

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادمجدوب3130890529421

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفافاكتيري3130891535357

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينادبال3130892540151

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةالبيض3130893546300

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنالصاخي3130894553484

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالم عبدلفطيمي3130895507723

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةالشخاوي3130896511480

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجةجوهر3130897518422

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالشافعي3130898521471

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمدرحو بن3130899529697

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالرياحي3130900546376

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةبلعيشة3130901526454

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالالفقير3130902531831

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبلطفي3130903538190

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبسعليوي3130904541899

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفةسميح3130905553166

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدعاءفراح3130906536209

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحناناقيس3130907552706

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدالمعتمد3130908564303

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنرشدي3130909577699

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالمتوكل3130910527187

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالناجي3130911533865

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالجورباوي3130912539117

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللطيف عبدهمو أيت3130913546111

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةفينة3130914553448
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءالكراب3130915561771

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهناءخليل3130916561049

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامالشيخاوي3130917566280

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةأخنشوف3130918574673

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامرشيق3130919577686

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنياالمصمودي3130920521314

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءالجالد3130921526030

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلةالنجيبي3130922534171

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءفالحي3130923551829

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينب:لغريب3130924564239

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعادالمشرفي3130925573921

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدكنكاني3130926561843

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدصميم3130927570945

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةمحسن3130928579341

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالعرفاوي3130929559450

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرالعاني3130930562624

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفجدوي3130931569755

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفاءالصوفي3130932578342

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانالجورباوي3130933538392

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةالصابري3130934550352

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينالخضري3130935553317

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالخاطبي3130936581579

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءجوهري3130937587860

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىذهبي3130938597882

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةالمجار3130939543026

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةاليساع3130940552080

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنفاسكى3130941571192

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبداإللهمرغاد3130942576230

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةاالبراهمية3130943582790

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللطيف عبدأيوب3130944592679

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةبقو3130945605352

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءالبوعمري3130946571378

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيةجاعا3130947541422

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةالحاضي3130948551076

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمختارعروب3130949555936

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالموس3130950561958

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىكزوبة3130951568286

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالرافعي3130952583436

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهامصنهاجي3130953588641

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببورغية3130954598397

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالعومري3130955603494

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىفكاني3130956556231

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمقديري3130957567203

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربابمعروف3130958575499

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةبونير3130959580814

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةالمصدر3130960591853

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةحنون3130961572995

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالحنافي3130962579350

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءالهوري3130963589598

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفتاح عبدالعناية3130964597687

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةجبران3130965616657

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةأجرعام3130966610837

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةديناري3130967551641

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقالغرب3130968567158

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزعميمي3130969583425

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىالعباسي3130970587281

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسيناتركين3130971563956
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبدرقاوي3130972573286

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيثمالالطم3130973577455

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالحاج ايت3130974588969

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةمجدوب3130975597352

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالحاج ايت3130976612903

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءعليجات3130977583707

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصامبنعثمان3130978590490

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببشارة3130979597891

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةعروب3130980604175

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبةاإلدريسي الناجي3130981619171

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرالعربي بن3130982550445

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدهمان3130983555116

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيثةامويسي3130984571694

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمانزيلي3130985584840

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيث عبدالعناية3130986593719

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالمجدولي3130987603329

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبداللطيفشحيمي3130988607157

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبعمر أيت3130989604163

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمالالشافعي3130990608452

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزمراد3130991605464

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليليكرزوز3130992621881

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإلهاملشقر3130993633424

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهندالسعيد3130994556366

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالكرد3130995578433

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميةالعتماني3130996613653

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالعرش3130997620185

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرحيموزان3130998631471

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالزكي3130999583283

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيددغنوش3131000593345

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلرفيق3131001592294

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدةرݣان3131002601139

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالوادي3131003604905

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالناجي3131004625781

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرىعمورة3131005577888

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالحيمص3131006618925

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمدأكرم3131007626492

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءشفيق3131008622184

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمدالعرابي3131009590066

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدعزام3131010602975

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةسالن3131011587219

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالرحيم فتح3131012593594

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرتوصي3131013601356

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبسلوم3131014607136

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءسلمي3131015629890

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةرفاق3131016583806

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعربيصبيح3131017591719

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةاإلدريسي3131018598130

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبالبدالي3131019605701

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجيد عبدنادير3131020613799

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالبشيري3131021580345

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةحرباش3131022586390

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدحسني3131023594109

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدتغزوت3131024533097

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونسشهري3131025607751

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالزراري3131026620419

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمحمدون3131027633775

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين عصامبوشتان3131028589414
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميلودبوطهير3131029595852

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةبومية3131030613219

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنصابر3131031612325

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادعميمي3131032622301

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمقاسي3131033561054

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةيوسف ايت3131034569899

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةشكير3131035576174

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةمورافق3131036606462

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعادالمنكاد3131037630476

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءسبع3131038617650

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةناجم3131039625140

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدهللاراسل3131040629578

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحةبلوالي3131041582678

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينرفيق3131042591220

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزةبقادير أيت3131043605282

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءساعد3131044606465

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرالبنان3131045630664

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةزراع3131046622487

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسيةباهي3131047630728

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانالمترجي3131048455009

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدالزعيم3131049501464

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمدنعنع3131050241178

برشيد الزهراء تجزئةبرشيدحريز اوالد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبمعاد3131051557872

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكربوبيونس3100001251317

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقدميونس3100002303034

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكارييوسف3100003545602

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدىيوسف3100004310723

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناوييوسف3100005469259

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبانييسرى3100006532054

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارياسين3100007402811

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحناتيياسين3100008494456

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممورجانياسين3100009577152

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطيورياسين3100010280894

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحراويياسمين3100011327060

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمغرينياسر3100012531214

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانوهيبة3100013625709

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموماوفاء3100014304393

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنافيوفاء3100015357175

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقايريوفاء3100016407454

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهدى أبووفاء3100017429931

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتابتيوفاء3100018438840

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرنانوفاء3100019455140

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلوانوفاء3100020462719

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبراديةوفاء3100021420083

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادرعووفاء3100022279548

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراقوفاء3100023611388

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممونيوفاء3100024582021

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعبدالالويوصال3100025332745

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقلعيوصال3100026350851

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاويوصال3100027272500

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنكيروسيلة3100028615831

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشيريوجدان3100029515595

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاويهند3100030249190

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموزرنهند3100031268699

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمألحيانهند3100032278264

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاتر ايتهند3100033326452

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهريمةهند3100034293237
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المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرة بنهند3100035332772

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعجلة ولدهشام3100036269672

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسيويهشام3100037289629

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميهشام3100038573340

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيهشام3100039351681

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروم أيتهدى3100040240826

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفيريهدى3100041403770

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجدوليهجر3100042586639

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرهجار3100043322841

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلسماعيلي العلويهاجر3100044259029

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكبيرهاجر3100045305935

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسباغهاجر3100046531410

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفهديهاجر3100047570774

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوارهاجر3100048431110

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرشيلهاجر3100049317936

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطينيني3100050292010

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسباننورى3100051307746

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوتميمنورة3100052410321

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازهارنورالدين3100053509311

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكالينورالدين3100054607416

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريشنورالدين3100055281207

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهورينوح3100056374612

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممذهبينوال3100057320645

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافتاتينوال3100058584828

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزورينوال3100059604524

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكلكننوار3100060311991

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفديلينهيلة3100061299715

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقنهاد3100062622930

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواحدينعيمة3100063443591

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعربي بننعيمة3100064526917

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصرينعيمة3100065549424

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافينعيمة3100066597089

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورينعيمة3100067622431

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكداوينعيمة3100068468849

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعياننعمان3100069537803

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملسيقنصيرة3100070445712

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممذنبنسيمة3100071425113

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوادرنسرين3100072298146

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنوزنزهة3100073260339

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازروالنزهة3100074284489

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعواجنزهة3100075369383

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنوننزهة3100076607542

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيتينزهة3100077345967

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشابينزار3100078524956

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجاللنجوى3100079409565

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغابينادية3100080264801

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابصوصنادية3100081283634

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرماطينادية3100082387015

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحولينادية3100083518877

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطةنادية3100084530524

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكزيمينادية3100085611903

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريمينة3100086358792

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكسراويميلودة3100087367863

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقرشيمونية3100088273688

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدخيسيمونى3100089556257

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراديفعصام موالي3100090343477

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيرموسى3100091320809
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبيبمها3100092463862

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشروحمنير3100093285830

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسيمنى3100094567901

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمريوشمليكة3100095270831

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكميريمليكة3100096413095

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزناكمليكة3100097437936

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازيرمليكة3100098535852

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقواتليمعاد3100099573973

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاملمصطفى3100100274175

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراشنمصطفى3100101369145

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرميقيمصطفى3100102577272

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمراميمريم3100103242910

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعابمريم3100104249577

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفرجمريم3100105242841

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساهيمريم3100106336602

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبوقيمريم3100107353952

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيمريم3100108448498

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخزورمريم3100109477344

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطيمريم3100110497786

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةمريم3100111507360

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسين بنمريم3100112459300

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقاريمريم3100113537476

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرشمريم3100114553116

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنينيمريم3100115568246

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيمريم3100116578883

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقمريم3100117621597

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكريمريم3100118484924

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديݣيمريم3100119251913

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبيمريم3100120530523

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفقهمريم3100121554068

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراسمريم3100122433445

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحروشمريم3100123620568

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدمرية3100124422195

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحنيشيمراد3100125254533

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيم عبدمراد3100126288501

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشدانمراد3100127615762

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروينبمديحة3100128389775

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزوانيالبشير محمد3100129493071

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنادمحمد3100130251801

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازمحمد3100131265378

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحتاتمحمد3100132276429

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموياللمحمد3100133360982

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوميمحمد3100134401827

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتطوانيمحمد3100135360144

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيش ابنمحمد3100136359425

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيدةمحمد3100137359707

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدالحيمحمد3100138519734

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارشتالمحمد3100139457177

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساغومحسن3100140605806

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاقمحجوبة3100141275376

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيخمحجوبة3100142624587

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوصيمبارك3100143301342

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالليلى3100144339390

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصرةليلى3100145334779

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهوبليلى3100146417495

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفيجاويليلى3100147510302

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانليلى3100148524183
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المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيليلى3100149528964

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراخيليلى3100150377555

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخاللقيلمياء3100151292293

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيلمياء3100152517887

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرفةلطيفة3100153349151

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريلطيفة3100154261956

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحدوشلبنى3100155302209

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيد ايتلبنى3100156581898

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطلبنى3100157604546

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضيلبنى3100158539815

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبيريكوثر3100159364081

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمكوثر3100160435388

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبردادكوثر3100161602390

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنداوودكوثر3100162623874

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيكيكوتر3100163368512

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفيانكنزة3100164281620

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحكنزة3100165524589

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيحمانيكلثوم3100166413857

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسموكيكريمة3100167609678

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيقكريم3100168246679

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيقاسم3100169395880

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيفوزية3100170323596

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبورفؤاد3100171285732

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبوزفريدة3100172352192

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويافدوى3100173312384

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكميريفدوى3100174315493

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالميفدوى3100175472319

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعايديفدوى3100176520662

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهروفدوى3100177568945

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجوىفدوى3100178559660

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممذكوريفاطمةالزهراء3100179282004

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفرحفاطمةالزهراء3100180312495

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصطالالزهرة فاطمة3100181257447

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشعالةالزهراء فاطمة3100182304067

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدريالزهراء فاطمة3100183350498

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسلكالزهراء فاطمة3100184389560

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركابيالزهراء فاطمة3100185389741

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحالزهراء فاطمة3100186465531

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهيرالزهراء فاطمة3100187468033

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريالزهراء فاطمة3100188501014

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعلوالزهراء فاطمة3100189416879

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتصرالزهراء فاطمة3100190343757

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوريفاطمة3100191244359

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحفاطمة3100192267653

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوفقيفاطمة3100193294149

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديفاطمة3100194313406

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيفاطمة3100195312789

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهابيفاطمة3100196317563

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحى نايتفاطمة3100197327562

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرويسيفاطمة3100198341860

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيفاطمة3100199424143

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرجفاطمة3100200437500

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالزيتفاطمة3100201529217

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزعريةفاطمة3100202339409

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدالحىفاطمة3100203432152

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمفيزقيفاطمة3100204588560

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجميليفاطمة3100205251949
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباللفاضنة3100206574836

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنايةفاتية3100207329543

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشدغيثة3100208287759

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتانجارتغيثة3100209534758

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبيغيثة3100210494390

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرشيةغزالن3100211303981

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرسامغزالن3100212324818

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروينبغزالن3100213457866

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشغزالن3100214265319

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقيغريبة3100215494271

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوزيدي االدريسيعماد3100216245533

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليعفيفة3100217240830

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزواريعزيزة3100218244110

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوتاسوعزيزة3100219393805

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدي بنعزيزة3100220565001

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقيعزيزة3100221608786

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهباليعزيز3100222412784

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين حسامعزالدين3100223339606

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاقعزالدين3100224381617

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطارنيعثمان3100225281283

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوحنانعثمان3100226336800

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنبوعيعثمان3100227348222

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبعثمان3100228550710

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحانيعتيقة3100229361660

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحولعتيقة3100230587431

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقيدةعبير3100231240673

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعياديعبير3100232574336

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبريدعبدالكبير3100233418264

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديبيعبدالغني3100234444644

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانعبدالعزيز3100235486562

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديعبدالعالي3100236268248

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرزكيعبدالسالم3100237359429

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنخاليعبدالسالم3100238517605

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالابراهيمعبدالسالم3100239502341

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالجوالن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبارعبدالرحيم3100240562764

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعيعبدالرحمان3100241249510

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملوكيعبدالرحمان3100242593428

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخربشالوهاب عبد3100243543267

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنيكالواحد عبد3100244440548

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرايس بنالمجيد عبد3100245397836

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيكوكيهللا عبد3100246291724

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمر ادهللا عبد3100247597718

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهوكواللطيف عبد3100248484885

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتالصدق عبد3100249421385

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالالتالصبور عبد3100250241617

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنيريالرفيع عبد3100251291439

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباليتيالرحيم عبد3100252296763

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماماللالحميد عبد3100253427166

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاويعائشة3100254338854

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسومعائشة3100255454111

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرعائشة3100256474198

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحماديعادل3100257465568

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشعابيعادل3100258434039

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبرانيطه3100259279726

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيليصوفيا3100260330109

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبركيصفية3100261320670

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنصفاء3100262424271
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتاهيصفاء3100263566197

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشصفاء3100264240893

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهجاويشيماء3100265264172

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارس ايتشيماء3100266271958

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا معطىشيماء3100267327339

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهولشيماء3100268362405

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبارشيماء3100269377630

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينشيماء3100270408312

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيشكري3100271453781

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكورسومية3100272255038

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقاسمسومية3100273609823

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفريخسومية3100274565068

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشواطةسهيل3100275254605

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعافيةسهام3100276273947

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدومسهام3100277297705

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلسهام3100278296623

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناجيسهام3100279491459

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورسهام3100280634387

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزميسهام3100281298095

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالطرشسهام3100282276975

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشقارسندس3100283306548

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرباحسناء3100284262120

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاقسناء3100285298196

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيسناء3100286308622

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازهيرسناء3100287410513

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدرسناء3100288419147

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرايفيسناء3100289521390

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي الشيخسناء3100290553190

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحميدسناء3100291374783

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرزاقسمية3100292487444

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقازسمية3100293264373

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحابسليمة3100294335849

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريسليمة3100295556256

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوشيسلوى3100296271362

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحيسلوى3100297305141

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشرقيسلمى3100298599166

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغجيبيسلمى3100299615807

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيرسكينة3100300244852

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبياعسكينة3100301442800

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانيسفيان3100302270659

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومينسفيان3100303414834

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرهيفسفيان3100304507461

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهانيسفيان3100305382373

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشمويسعيدة3100306302607

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحمان أيتسعيدة3100307444723

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسراجنسعيد3100308267329

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحفيانسعيد3100309602047

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاقسعيد3100310600343

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيسعيد3100311613359

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوميسعيد3100312266203

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيسعاد3100313292792

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادعمرسعاد3100314306733

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديسعاد3100315314692

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحسعاد3100316361059

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانسعاد3100317382464

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاميسارة3100318272452

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيسارة3100319273566
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المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودةسارة3100320286532

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلوسارة3100321309009

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخ ابنسارة3100322327319

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهناويسارة3100323386663

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي شفيقسارة3100324383329

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجدسارة3100325539736

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي الطالبسارة3100326348956

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافضنازينة3100327404483

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحضارزينب3100328255938

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيسويزينب3100329286285

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوماضيزينب3100330327048

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمزينب3100331363533

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسوليزينب3100332454245

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنوززينب3100333501608

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبورزينب3100334614384

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحامدزينب3100335469299

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحيزوهير3100336354853

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولقنادلزهيرة3100337501724

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميقليزهراء3100338434571

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقيزكرياء3100339319431

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنزكرياء3100340455930

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميرندة3100341428795

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبوبيرضى3100342286563

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصفاويرضوان3100343361943

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموزنيرضا3100344257018

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرفاويرشيدة3100345276737

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباررشيدة3100346505536

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادرشيدة3100347320601

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدروجيرشيد3100348471753

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاهيرشيد3100349286268

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرزوقيرجاء3100350423130

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخموريربيعة3100351410625

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشغمومربيعة3100352575023

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغندور صنهاجيدنيا3100353244423

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضريدنيا3100354313493

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرفيدنيا3100355450456

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداوديدنيا3100356582266

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيخليل3100357483886

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيبخديجة3100358246472

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوموسىخديجة3100359278713

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهرخديجة3100360287960

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحانخديجة3100361313870

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريخديجة3100362319255

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرعوريخديجة3100363338015

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصيرخديجة3100364388112

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزايدخديجة3100365473244

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكراميخديجة3100366474294

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمخديجة3100367497419

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريخديجة3100368552256

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيخديجة3100369564634

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكخديجة3100370603085

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباللخديجة3100371390513

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنويريخديجة3100372293841

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرخديجة3100373522038

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكوشخالدة3100374464889

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبخالد3100375292228

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزكورخالد3100376413490
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المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيعيشخالد3100377562825

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرطيطحياة3100378597905

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالطالبحورية3100379259956

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهنديحورية3100380436850

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليبةحنان3100381404026

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميحنان3100382523262

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملوكحنان3100383607934

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصلحيحنان3100384334709

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزاويحنان3100385500266

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضحنان3100386612440

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفخارحنان3100387381613

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزاليحمزة3100388434098

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةحم3100389544612

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرزاقحليمة3100390523438

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوديكيحليمة3100391263551

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصطالنيحليمة3100392625050

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفيلحكيمة3100393444200

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقاشحكيمة3100394441661

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنونيحفصة3100395264930

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحميديةحسناء3100396275099

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعايدحسناء3100397280426

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمامدحسناء3100398315465

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجودحسناء3100399359007

المحمدية-  موناستير شارعالمحمديةالخطابي الكريم عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشاريحسناء3100400532696

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنانحسناء3100401293010

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسطاحسناء3100402283125

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابدارحسن3100403469881

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباروديحسن3100404537211

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاقحجيبة3100405346378

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزاويحبيبة3100406540402

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنابجيهان3100407408252

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريطيجيهان3100408282739

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعمجواد3100409252992

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيمجهينة3100410484903

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهالنجميلة3100411267961

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكوميجميلة3100412269842

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويجميلة3100413454344

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيتيجليلة3100414575161

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألحمرجعفر3100415293052

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادحسونتيليال3100416356685

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرميبوشعيب3100417614656

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباحيبوشرى3100418360551

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينبهيجة3100419355019

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاملبهاءالدين3100420280336

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيزبشرى3100421529034

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجيهبشرى3100422528046

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويابشرى3100423574689

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشياطبشرى3100424578212

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلبديعة3100425527164

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرباويبدرالدين3100426548417

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاوشيبدر3100427323953

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوىبحار3100428412393

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوليأيوب3100429271751

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنيأيوب3100430283687

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبردأيوب3100431293179

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوشأيوب3100432347374

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهياصأيوب3100433495199
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المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميتيمأيوب3100434555783

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوالأيوب3100435581932

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمريغأيوب3100436627996

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرونأيوب3100437384624

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريأيوب3100438607665

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشتيويإيمان3100439322822

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإكوديإيمان3100440560659

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروسيإيمان3100441255724

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارإيمان3100442299073

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحيانيإيمان3100443610340

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادموحايمان3100444316768

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميراشايمان3100445487433

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادايمان3100446273439

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسيايمان3100447592678

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولأنس3100448582094

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمومني ايتانس3100449478883

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميمانأمينة3100450588786

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهدويرأمينة3100451631845

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاسينامينة3100452451772

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزارأمين3100453618873

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكدةأمين3100454261912

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكاليأمين3100455634069

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجاريأميمة3100456253044

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموغليةأميمة3100457266115

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالظاهريأميمة3100458286005

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظيأميمة3100459312234

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصالحأميمة3100460329966

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبأميمة3100461355197

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيأميمة3100462351152

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريأميمة3100463399842

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيأميمة3100464454025

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراقأميمة3100465534819

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالخواتمأميمة3100466455447

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومينأميمة3100467264167

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغربتيأميمة3100468269716

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهباميمة3100469516102

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدولأمنة3100470345815

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشأمال3100471420469

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوهريأمال3100472269246

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكسورأمال3100473549242

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين فتحأمال3100474288460

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملديبامال3100475435140

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناتيالهام3100476339000

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسباغالمهدي3100477438380

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحماويالمهدي3100478499049

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعوديالمهدي3100479582448

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنمبريالمهدي3100480631724

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموشينةالمهدي3100481489899

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرفيالمفضل3100482607892

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيادالمحجوب3100483385585

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكندافيالكبيرة3100484600748

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمونيرالعربي3100485336484

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادالعالية3100486363692

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوالشرقي3100487615283

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايتلعيدالحفوظ3100488594812

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافريريجالحسن3100489550206

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلفقيهإكرام3100490581251
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعودإكرام3100491597092

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقالاكرام3100492256795

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالنصارياكرام3100493397555

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبازاعتدال3100494524955

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبارأشرف3100495322601

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحاناشرف3100496329350

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويإشراق3100497329845

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوتياسية3100498328526

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيويأسماء3100499246044

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحميديةأسماء3100500250627

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيوطيأسماء3100501293144

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناتيأسماء3100502338807

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطأسماء3100503424781

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزميأسماء3100504585176

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسياسماء3100505255666

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبرياسماء3100506316121

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلمياسماء3100507371039

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزمياسماء3100508499054

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخابزيأحمد3100509313654

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشأحمد3100510576767

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبرويابراهيم3100511375253

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجيإبتسام3100512275080

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويابتسام3100513265527

المحمدية-  الرياض شارعالمحمديةالعاليا التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهريابتسام3100514629075

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوقاسيالغني عبد3090001240746

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباغيأيوب3090002242136

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباغيرحمة3090003244408

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياديالزهراء فاطمة3090004245745

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسريةخديجة3090005250321

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنواعريشيماء3090006240898

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعرانيخالد3090007243332

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويعبدهللا3090008244592

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبشارينجاة3090009246936

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهسكمال3090010250415

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالميامال3090011241415

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبيهيلبنى3090012244093

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحكيمنورا3090013246312

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريديرجاء3090014249789

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيرقية3090015252119

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيريعمر3090016253484

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمريسكينة3090017255720

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارعائشة3090018243617

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحيحنان3090019245890

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبويعلىسكينة3090020247407

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعلم ايتزكرياء3090021251521

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماديحيالحسين3090022252901

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموافيفتيحة3090023255292

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلحيانمحمد3090024242366

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامسهام3090025244973

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطاشهاجر3090026240939

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعلم ايتالوهاب عبد3090027243471

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريجميلة3090028244594

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرزاقأنس3090029248183

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبقشةالغفور عبد3090030250456

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوالقواميمة3090031249429

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأموليدأسماء3090032251853

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصوالةاميمة3090033254361
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغوزالنبدر3090034256723

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراوياكرام3090035242073

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزيهسارة3090036245986

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكر ايتاللطيف عبد3090037248705

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفيسيحسن3090038250648

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشكرةرضوان3090039254151

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبدالويزليخة3090040255403

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيغييوسف3090041251656

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورمحمد3090042253942

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيوربيعة3090043256342

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنونيمريم3090044244048

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريفمليكة3090045245309

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليدصفية3090046244368

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكثريغزالن3090047244670

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجماليسعيد3090048248269

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفروانسهام3090049250525

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعميرحمزة3090050252776

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخبيزيخالد3090051248410

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالكالزوهرة3090052252067

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامشارنخديجة3090053252325

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكزاوزينب3090054254721

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةانطام3090055257095

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبزيزحسناء3090056242438

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمانخديجة3090057244974

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطليبيسليمة3090058246054

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرموميالزهراء فاطمة3090059249420

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي الطالب ايتشيماء3090060251832

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويةالمهدي3090061251484

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرقوريالمعطي3090062252870

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعراب ايتاسماعيل3090063255233

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيياسين3090064244818

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفراسيأنس3090065245904

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوريرأحمد3090066247435

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضل ابوالهام3090067249495

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرباسثورية3090068252986

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبارأيوب3090069254379

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرهوعائشة3090070256730

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنواريفدوى3090071257956

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديبعبدالسالم3090072241656

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحيالزهرة3090073245082

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحبازكرياء3090074246396

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطيبالمهدي3090075249945

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميازيد ايتعبدالرحيم3090076256850

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمندموسىوليد3090077243967

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرتميعزيزة3090078245108

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياقوتيإيمان3090079247251

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتقيزكية3090080251023

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحديويسعيد3090081254287

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريحانيميلود3090082255541

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريضانعيمة3090083257745

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمانيعبدالجليل3090084240524

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيسامال3090085245357

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهزوليابراهيم3090086247979

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوعاممنية3090087251453

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضوخديجة3090088252501

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمود ايتعائشة3090089255054

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضىصفاء3090090259831
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(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرصالح3090091252223

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطلبعماد3090092254530

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشروشلطيفة3090093255746

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحبغزالن3090094259259

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضىسعيدة3090095240716

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماينيياسين3090096255174

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرزورخديجة3090097256531

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغراريوسف3090098240697

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحياويرشيد3090099245449

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعارفزينب3090100250066

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالةهاجر3090101246542

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرصباح3090102250169

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمداشمحمد3090103252472

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاشتوكتمريم3090104253674

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديداحهند3090105258687

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهديخديجة3090106252321

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانيسعيدة3090107254602

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزوزيعائشة3090108256919

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشازهراء3090109259307

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشنانياسماء3090110241791

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصياغلبنى3090111252393

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأديبروقية3090112253573

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجديكمريم3090113256026

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومارتسناء3090114259979

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرغاينزهة3090115263537

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدالرحمان عبد3090116247870

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاوديعمر3090117251451

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضليفؤاد3090118252477

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوريمريم3090119253744

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعماويفاطمة3090120259807

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخديريإيمان3090121261354

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسدورينادية3090122263574

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهبرهدى3090123258331

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبتوعيحسنية3090124259634

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنجارحمزة3090125260723

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمارياالله عبد3090126258504

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوحدوفاطمةالزهراء3090127260642

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقهويوفاء3090128263077

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهابسومية3090129265767

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكزويرعفاف3090130266858

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرحيليسناء3090131261558

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبراكمحفوظ3090132263587

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلطاني الحاجيسكينة3090133258424

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكياعادل3090134259671

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوفقيرسكينة3090135260826

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهادسعيد3090136263171

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسن إيدمريم3090137266790

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوزانعمر3090138266931

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملواحيسكينة3090139269669

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوعليمحمد3090140272267

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسليهند3090141262487

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطهاويكمال3090142258457

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشرعبدالهادي3090143259697

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحدوزكرياء3090144260919

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفظيلماجدة3090145264703

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصريبشرى3090146268206

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويليالكبيرة3090147269924
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءواسمين3090148257834

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاديخديجة3090149260183

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيأميمة3090150262335

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد ايتمريم3090151263345

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهنيرجاء3090152265567

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبويفاطمة3090153269478

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانكاشسلطانة3090154272874

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرغازيالزهراء فاطمة3090155259146

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسن الحاج سيدي ايتمليكة3090156261859

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريديشايمان3090157262795

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديهاجر3090158267738

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخفيضهند3090159269006

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحسارة3090160270295

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوعبوشيماء3090161263089

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمزموطيمريم3090162265811

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرالدينالزهراء فاطمة3090163266860

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكريشيفاطمة3090164268305

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمادإلهام3090165260286

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدجيلأمين محمد3090166266804

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرشاحيوسف3090167266967

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنوزيعبدهللا3090168269701

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنورانيعبدالرحمان3090169272304

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقريزينب3090170259131

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحبوبيربيعة3090171258987

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجليلرجاء3090172261139

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانسناء3090173262380

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتنانيابتسام3090174265439

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسروريايمان3090175267558

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوجانيكنزة3090176262356

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانيسناء3090177265437

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحضراميهنية3090178267471

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحجكونالمهدي3090179269574

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزفاطمة3090180273038

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابكميمونة3090181262286

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتزارتبديعة3090182262400

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعلوابتسام3090183265493

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسلمى3090184267668

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستغفرحياة3090185271729

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويفدوى3090186274401

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألخضرالزهراء فاطمة3090187275498

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقباليوسف3090188261847

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيإبراهيم3090189262720

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصاريأسامة3090190266298

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيداويسومية3090191267986

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينسومية3090192269286

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين محيبشرى3090193271621

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونبيرحمزة3090194276202

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينسناء3090195279086

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركازمليكة3090196275453

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوينعيمة3090197275572

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاخاالهادي عبد3090198261877

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزيدياميمة3090199263775

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركراكيتورية3090200267808

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضميريحنان3090201269162

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغوشادريس3090202270495

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربوحعلي3090203273825

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعسومية3090204278167
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرهابيخديجة3090205279350

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباسيهاجر3090206271276

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقحليمة3090207273368

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاطبيخديجة3090208276029

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوداللييوسف3090209276870

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىسقي3090210278552

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنتيجسهام3090211264973

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريشنادية3090212267280

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدغزالن3090213268716

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراهميعمر3090214276451

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشابماجدة3090215277561

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميميسومية3090216270843

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضحمزة3090217273044

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبليسالم3090218275464

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانياسماعيل3090219261880

(النواصر إقليم عمالة قرب) بوسكورةالنواصرالتوحيدي حيان أبو التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرارتيايمان3090220265235

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكياطيفاطمة3090221279848

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالحيلحسن3090222282086

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركاتالحسن3090223283417

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيفعبدالكريم3090224267188

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىسمالني3090225267320

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهازمسهام3090226273695

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناويمحمد3090227266097

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويلمياء3090228267307

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافالابتسام3090229269955

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطافسارة3090230276546

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناسفاضلة3090231277716

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوادريلمياء3090232279039

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيدنورالدين3090233281892

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرامودةغيثة3090234284092

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودرعةاسمهان3090235272490

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينيياسين3090236275897

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنيصرالعزيز عبد3090237276753

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينةكوثر3090238277966

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاضر ايتالهادي عبد3090239279719

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوبنديالحسين3090240281094

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسويسيمحمد3090241271953

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيحسناء3090242277508

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحتاجشيماء3090243278892

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكسيمفاطمة3090244279047

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريياسين3090245281911

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسالسيمو3090246282147

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخاللكوثر3090247285447

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاطوريمحمد3090248274533

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشحيبعبدالرزاق3090249275562

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفيفاطمة3090250276977

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزلبانأنس3090251267868

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويا أيتخالد3090252269185

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيرخديجة3090253271494

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشينيعبدهللا3090254276130

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيبيسكينة3090255278174

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادرسلوى3090256278402

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميريأسماء3090257281639

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصفاعسميرة3090258284523

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكضيضخديجة3090259288642

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممدوحرانيا3090260281249

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيسيالمصطفى3090261267228
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكروسنهيلة3090262267332

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلعمكريمة3090263275306

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيمأسية3090264277515

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحريسعيدة3090265278986

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيامحسن3090266280601

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالليكوثر3090267281945

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخليفيفاطمة3090268284284

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاسوعبدالعالي3090269273662

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيرفاطمة3090270277993

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيولمياء3090271279301

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدادهجر3090272281360

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرزوكيسامية3090273283762

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضلينسيمة3090274285880

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوسيميوفاء3090275276722

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخالطمحمد3090276277770

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيفطومة3090277278627

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانىسامية3090278280833

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوافيسلوى3090279282096

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقدميريهجر3090280279029

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارزينب3090281281857

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليالحسين3090282284010

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحهند3090283274643

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيساوية بنمحمد3090284276735

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونافعمروان3090285284227

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراطهند3090286277063

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفقيحليمة3090287279483

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيدإيمان3090288282638

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلخيابراهيم3090289285683

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحدوهاجر3090290288754

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواوزاويسفيان3090291290662

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزكرينعيمة3090292290795

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنخديجة3090293295853

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغياتيكوثر3090294282333

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوالمحبيبة3090295283457

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمفدييسرا3090296286088

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليويخديجة3090297275706

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمدديحابتسام3090298278275

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمالزوهرة3090299280042

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصريحسن3090300277907

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاضر آيتياسين3090301279715

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكيم ابنايمان3090302280977

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريعبدالصمد3090303282111

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعويبيسمية3090304283541

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزراريرشيد3090305282677

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعورةمحمد3090306286643

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصنهاجيالزهرة3090307289430

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألحمديأميمة3090308290682

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمبشرى3090309292205

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكومينعائشة3090310286296

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورمريم3090311276942

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغاللينجوى3090312278278

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلمريم3090313280153

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراشمحمد3090314282836

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمذكوريحنان3090315283773

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوتانيهجر3090316285956

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتنتارسعيدة3090317286897

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوداليخديجة3090318287703
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعم بنسارة3090319290134

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامراشمريم3090320282412

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحريالزهراء فاطمة3090321285865

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماطحيونيوسف3090322285980

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسيلةسهام3090323286940

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيليالمهدي3090324289012

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصموديزكرياء3090325286883

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرصحر3090326287020

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجافرجميلة3090327290090

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدخديجة3090328286397

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموصيصفية3090329288472

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربقاويسلمة3090330287490

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساهيسهام3090331289470

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدواحامال3090332290718

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعلم بنالزهراء فاطمة3090333295781

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراويبهيجة3090334281305

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي المعتصمصفاء3090335289841

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفالليسهام3090336293167

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرشوفةهشام3090337295456

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالترايكسناء3090338298184

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريأمال3090339298338

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليحأمال3090340282608

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادمباركليلى3090341285866

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضيخديجة3090342285999

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين وليإبراهيم3090343286948

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجديمحمد3090344290089

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميريوسف3090345291555

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوليعثمان3090346295404

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساهلالدين صالح3090347287382

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحراويأيوب3090348289791

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريلمياء3090349291988

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضريفيمحمد3090350294314

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافكيجواد3090351296538

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمحيميلودة3090352298328

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقاشيوسف3090353299591

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيسيحليمة3090354302055

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرحم نايتجميلة3090355299644

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصرياسماعيل3090356290775

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاويمنية3090357295839

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيحسناء3090358296900

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضمريم3090359299293

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعموريهجر3090360284344

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهيريإلهام3090361290319

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكرامأيوب3090362291420

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويزورانعبدالجليل3090363295078

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي المعزوزالزهراء فاطمة3090364297023

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسو بن ايتكوثر3090365301810

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمAلشهبأسامة3090366305017

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأقديمغزالن3090367308223

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجواويغزالن3090368310684

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرافيازهور3090369287946

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطريبققمر3090370301392

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشيحليمة3090371304462

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرهونمريم3090372297797

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضلالحكيم عبد3090373299975

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمرودييوسف3090374301285

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدعادل3090375292586
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطاريزكرياء3090376297655

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمونينورالدين3090377285495

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفسحانكوثر3090378287237

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجيالزهراء فاطمة3090379288478

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرالكندي التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشراديزينب3090380290140

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناهيالذين صالح3090381293910

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوشابراهيم3090382297665

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهيجواد3090383287368

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرامال3090384288560

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوي العبديونس3090385290455

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالهاديعثمان3090386292317

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالونخاريحسناء3090387296099

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدمنى3090388297873

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشبوكنادية3090389301404

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوميياسين3090390291023

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحسكينة3090391293207

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعلمينعائشة3090392295628

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللصاسيا3090393298222

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوانيالهام3090394298361

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزين ابنالمهدي3090395291848

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفينزهة3090396293308

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسكوريمريم3090397296479

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوانيصالح3090398298223

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللصمريامة3090399298438

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوصيزينب3090400304628

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكاويمحمد3090401310869

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفتاسنعيمة3090402291584

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشبانهشام3090403295413

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسطيلةأسماء3090404298731

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرحفيظة3090405300089

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبليعبدالرحيم3090406302487

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفحصيسارة3090407305804

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعارفنادية3090408307861

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاكانيسكينة3090409311278

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيدسناء3090410302188

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجهديلمياء3090411305318

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبردونيرشيدة3090412306878

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوااللوانربيعة3090413310072

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعيعائشة3090414312943

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركاتنجاة3090415304872

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبالالعربي3090416307162

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديزينب3090417310253

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرايم ايتفاطمة3090418313904

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكريزينب3090419315025

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعسيريبدر3090420289217

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفراجالعربي3090421290536

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقينجاة3090422293493

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصلح أيترشيدة3090423296148

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلوكخديجة3090424298046

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيالايمان3090425302570

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفاسنورة3090426307758

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجويديلبنى3090427302029

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنفشمريم3090428302229

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعزاويعثمان3090429305330

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدفيعدعاء3090430302051

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدامالعزيز عبد3090431289359

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغدجوريليلى3090432291156
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالعروصي3090433294921

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوفانرجاء3090434296293

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنتيحكيمة3090435296709

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزانينورا3090436299271

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشيررضوان3090437301807

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقهجر3090438304017

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحقانخديجة3090439308145

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريليلى3090440301377

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصباحغزالن3090441304452

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحرشاشمليكة3090442310800

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيلسناء3090443314502

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافساحيفتيحة3090444295923

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماللي مجدولياسر3090445307388

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشطينيخديجة3090446311420

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريرحبيبة3090447313177

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركعةاسماعيل3090448314759

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجو بنأسماء3090449299002

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبيشبوشعيب3090450310664

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنلطيفة3090451312640

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعيدانمريم3090452315643

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرديدطارق3090453305292

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقدم بنالمصطفى3090454305505

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصايخأيوب3090455314714

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطشانامينة3090456316869

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزواغيوفاء3090457318090

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنعصام3090458314421

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفكيزينب3090459315652

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقطيبمنال3090460298571

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهمونمحمد3090461301733

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرطاميعبدالهادي3090462303031

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماومادحنان3090463306171

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأصمرأمين محمد3090464310559

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحعماد3090465309948

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباكوملحسن3090466312832

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغلمانمريم3090467313708

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريعثمان3090468315988

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصلوحيسومية3090469318073

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبحرمراد3090470319497

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوقنادية3090471310809

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيشيماء3090472315410

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج ايتخديجة3090473318443

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزوزيفاطمة3090474323843

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفجاجمحمد3090475320919

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكمالأيوب3090476324191

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدلوحهاجر3090477328574

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدسارة3090478330078

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمزوريسكينة3090479333382

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرةبسمة3090480325075

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدوفاطمة3090481330621

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدروفهشام3090482333127

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحواصليربيعة3090483334785

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقاطعامين3090484316433

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيخديجة3090485311815

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشابايمان3090486315534

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينمحسن3090487299915

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميمونيخالد3090488301278

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالةإلهام3090489303313
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملجواقسكينة3090490301236

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشسكينة3090491302537

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرساننبيل3090492306507

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوبكريعائشة3090493307940

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزوزفتيحة3090494313479

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتازيشيماء3090495307137

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويزكية3090496308022

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحدقمديحة3090497313900

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريلمياء3090498314154

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكأمين3090499315199

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيرحنان3090500302299

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوبايوب3090501305425

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشميعةامال3090502307417

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروبيآية3090503311449

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزيسعيدة3090504313615

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا اصوبمديحة3090505314022

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرنديالدين بدر3090506315162

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحرشيإبتسام3090507298565

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيزينب3090508300520

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعبالطيفة3090509301949

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوانحليمة3090510316124

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعيشليلى3090511319628

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحديةوجدان3090512324034

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبربوشدنيا3090513325179

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشيقنهيلة3090514333045

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارتنانالسعدية3090515319894

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقعبدالقادر3090516326775

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوردنهيلة3090517331122

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاوريلطيفة3090518333700

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعروفيمريم3090519337540

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيلخالد3090520333198

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشلفيأمينة3090521334960

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفاقكريمة3090522336364

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضميرفدوى3090523313906

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصمديلبنى3090524315056

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها ايتالصادق عبد3090525314836

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين فتحرضوان3090526317163

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارايدمديحة3090527319492

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغريسيبدر3090528317586

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوابحسناء3090529319805

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيراتلمياء3090530340606

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغازيبهيجة3090531325705

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفاويإيمان3090532329318

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكروريفاطمة3090533332908

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابزيرفتيحة3090534317201

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتبتينهيلة3090535319895

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوويسارة3090536326918

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحراويبهية3090537332554

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد الفقير ايتخديجة3090538335176

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخييالهام3090539325021

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالسعدي المالك عبد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخايبشرى3090540327746

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادخديجة3090541333091

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكوروجدان3090542334299

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهبيمحمد3090543336125

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرزاقنعيمة3090544305128

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعادوتشا3090545309218

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداويسارة3090546311744
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنريسشيماء3090547314424

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديشايمان3090548317844

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبراهيميكوثر3090549337935

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبراوييونس3090550319512

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميدار ايتعتيقة3090551331451

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصفيحيسكينة3090552335547

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبينادية3090553310947

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحصائرهجر3090554316243

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيانيكلثوم3090555319768

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرفاطمة3090556324978

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيماجدولين3090557326579

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادزينب3090558336040

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريغيثة3090559336917

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكريأسية3090560338564

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصرأيوب3090561340790

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعال كركورسعيدة3090562339758

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامبارك بنعائشة3090563338444

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيدعمر3090564319861

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماللسليمان3090565326751

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريسعيد3090566330994

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخداديشيماء3090567332587

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشهابيياسين3090568340733

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتابتغزالن3090569346150

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشديأميمة3090570349500

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسكتانيزينب3090571350649

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي اسليمانيالحفيظ عبد3090572352653

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبلقاسرشيد3090573337374

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنونسارة3090574339078

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجالللطيفة3090575340550

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاميلكوثر3090576341826

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبخاريسعيد3090577319563

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيليسلمى3090578328066

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضىنورالدين3090579332859

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحنينامينة3090580335674

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوليعصام3090581336877

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمناويزهيرة3090582337680

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهريالسعدية3090583335972

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضليعزالدين3090584336904

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيشريفاطمة3090585338551

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريممحجوبة3090586340231

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدسعيدزكرياء3090587343943

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهجاويعبدالرزاق3090588339968

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوليفاسماء3090589342942

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعسونبيل3090590319207

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيلوالرحمان عبد3090591323104

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممترجيأمينة3090592326133

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمدرقية3090593319233

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديإكرام3090594323191

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامشيماء3090595327366

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريتالعزيزة3090596330042

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباريمحمد3090597332328

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرجانيخديجة3090598352753

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمد ايتحنان3090599357672

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمزاويالرحيم عبد3090600344198

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاديلهشام3090601347530

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودادنحفيضة3090602350046

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغموشنعيمة3090603333083
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابطمريم3090604333272

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعصيبيحمزة3090605335035

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلواشأسماء3090606317111

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجماعينجوى3090607319318

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيوشكوثر3090608334672

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيخالد3090609344234

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبورلبنة3090610348132

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزويتينرشيدة3090611336290

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهي أيتزهرة3090612338457

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبريعبدالخالق3090613319552

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبال ايتمريم3090614328060

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبوبيعزيزة3090615332712

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيالمهدي3090616335588

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنونيحمزة3090617336815

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكانياللطيف عبد3090618351450

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيدورغزالن3090619353983

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتطوعالزهراء فاطمة3090620356098

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديزكرياء3090621358838

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلامينة3090622335735

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميد أوبنحفيظة3090623337612

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعوفينزهة3090624318788

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانزينب3090625323738

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكميتيشيماء3090626329807

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليزيديوفاء3090627332571

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميعيأميمة3090628345635

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالل ايتحياة3090629349234

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدارمىهاجر3090630352381

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتسيديشيماء3090631355776

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثنانيحسناء3090632360592

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحنيضحنان3090633335206

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبونياسماعيل3090634338838

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحالايمان3090635339786

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريضةصفية3090636341136

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمورةمحسين3090637321222

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب بنخالد3090638363137

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاوينورة3090639366054

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتبرنيحسناء3090640340394

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهماد سيدي اهلفاطمة3090641342581

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرفحنان3090642345830

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوةعائشة3090643347810

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفولمحمد3090644349881

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطاشزينب3090645354180

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدباويإيمان3090646356713

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدانحسناء3090647367276

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريدسمية3090648340509

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالفاطنة3090649343830

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراهيميسهام3090650347803

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقيخديجة3090651349799

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنباصرشيماء3090652353186

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروشسكينة3090653365813

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكواربشرى3090654374000

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفاعيزهيرة3090655378045

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقاسأمين3090656380166

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروانحسنية3090657381898

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيهاتاسماعيل3090658330041

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاوسرشيد3090659332219

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميفاطمة3090660334417
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجعانالهام3090661343566

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالعسريعمر3090662348100

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتكزيمخديجة3090663384438

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرينينجاة3090664386893

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاتقحنان3090665389391

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمين بنرجاء3090666360582

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزةعائشة3090667364696

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاكيمبارك3090668346170

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبيدارليلى3090669349523

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكوريسعاد3090670351673

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمدكوريزهور3090671352688

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريالعالي عبد3090672353700

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشاممحمد3090673360378

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلسعيدة3090674363512

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدانيحكيمة3090675365486

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجاراسماعيل3090676346271

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي القضيويمريم3090677348614

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريالصمد عبد3090678369807

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجادلخديجة3090679390680

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيديونس3090680392266

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدينهدى3090681396390

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحاميمة3090682398107

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعزوزحفصة3090683356620

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلعسكرييوسف3090684346123

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوردوالمهدي3090685347206

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصرديابتسام3090686349630

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصور أيترشيدة3090687351793

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحيأيوب3090688350170

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطحطحنادية3090689352980

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدابسناء3090690354967

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعثمانكوثر3090691357972

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبشيمريم3090692365750

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحالزهراء فاطمة3090693324224

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامرحبامجيدة3090694328665

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسينمريم3090695332172

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرفتيحة3090696333518

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمد ايتالسعدية3090697342424

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريوشزينة3090698398931

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعليالعزيز عبد3090699374338

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصراألول إدريس االعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزراريخالد3090700378525

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروانحسنة3090701381284

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعطاويحمزة3090702388817

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيركأمينة3090703346943

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكطبيأميمة3090704349370

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوزينب3090705338579

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبيلطيفة3090706341496

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعبانيعزيزة3090707345401

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشدليلى3090708352703

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوالدوشلطيفة3090709354733

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجربيالزهراء فاطمة3090710360483

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرالزهراء فاطمة3090711363586

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعكوبيحسناء3090712347413

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنضاضالهام3090713348536

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحمدإيمان3090714350129

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنديلييوسف3090715352949

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاللكوثر3090716354068

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادميخةفاطمة3090717357841
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدنجاة3090718350029

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدنعيمة3090719351430

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحاليعادل3090720353005

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوزيدانلبنى3090721355085

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبانهارحكيمة3090722357983

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشحميخديجة3090723337245

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالويحسناء لال3090724340461

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيكوثر3090725343693

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقيالسالم عبد3090726345894

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشمسيسهام3090727347855

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونياسمين3090728403695

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيالليفاطمة3090729411064

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلرجاء3090730416949

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخلوفيسهام3090731418778

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكعموسيغزالن3090732401071

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافيفاطمة3090733365766

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغرضىسعيد3090734351082

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنفرغزالن3090735355732

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنفورصباح3090736358231

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقي ايتمحسن3090737363134

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمانسعاد3090738365955

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرسعيد3090739373035

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقدميريزينب3090740377283

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحلالهادي عبد3090741381129

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزدوليإيمان3090742370754

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبجاديأميمة3090743407347

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتنونغزالن3090744410911

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبالاكرام3090745415584

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضراوينادية3090746416127

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتويرتوصالح3090747418159

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوانهاجر3090748350956

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابويهشيماء3090749355571

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالويحنان3090750360239

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوقاليالرفيع عبد3090751346168

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعرانأميمة3090752349502

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرياميمة3090753350667

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيرالزهراء فاطمة3090754352664

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهويمارية3090755353668

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماماسمصطفى3090756360342

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمومحند3090757361730

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسياحعتيقة3090758421760

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانايمان3090759422949

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجميإنس3090760404631

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحميدةبشرة3090761410680

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجرينعيمة3090762412907

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعونيالزهراء فاطمة3090763365296

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشيقاسم3090764352394

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظفاطمة3090765358095

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياضنعيمة3090766360633

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالرشيدة3090767363162

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيراسماء3090768368977

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدفاليسهام3090769351016

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالفعواطف3090770353426

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعال ايتعبدهللا3090771358164

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحيةثورية3090772362289

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلكانمصطفى3090773364946

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعاليالمغيث عبد3090774370872
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوزينجمة3090775376949

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحيإيمان3090776380420

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسعيدة3090777375479

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبحميد3090778369553

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج أيتزينب3090779374399

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكريالحكيم عبد3090780379099

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرواليسميرة3090781383227

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصنهاجيالزهراء فاطمة3090782359773

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصيدنجية3090783378795

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبيضعماد3090784381412

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنافيزكية3090785382318

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقانمجدة3090786386462

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبعوضيلطيفة3090787388164

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجرةعبدالرحيم3090788401033

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينليلى3090789402335

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيأمال3090790389655

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرراناميمة3090791391834

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتفتيمحمد3090792395100

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقوميفوزية3090793430933

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيريفوزي3090794432789

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودةغزالن3090795434344

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعوبيادريس3090796436571

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابي ايتالهادي عبد3090797438490

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكوجيلفتيحة3090798396544

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنافيرضا محمد3090799398700

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممارسخديجة3090800400441

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموركامحمد3090801409641

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبروحيسعيد3090802411560

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالةغزالن3090803421973

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويدييوسف3090804424301

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيبأيوب3090805425911

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدازعثمان3090806426491

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدبدوبيسفيان3090807442279

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنترأمين3090808376590

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفاحمحمد3090809379398

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباكريبديعة3090810381464

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخميريسميرة3090811382431

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقاشالحسن3090812386753

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشالحأسماء3090813367444

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليبادجمال3090814375397

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيعبدالمنعم3090815378784

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابيرشيدة3090816380928

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراميعبدالكريم3090817382308

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيديخديجة3090818389122

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسوالزوهرة3090819401059

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسن ايتمحمد3090820369678

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخساسنعيمة3090821390454

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىكرعاني3090822392061

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغفوراسية3090823446434

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيادشيماء3090824451701

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهادفحمزة3090825455217

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنخربوشمريم3090826444539

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظمآنحسناء3090827451978

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيتاسمحسن3090828384352

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأومالكمريم3090829401709

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركيكلمياء3090830408991

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحغزالن3090831413766
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألحمردنيا3090832417641

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجلولكوثر3090833395172

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشناويمريم3090834397346

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكيمينسيمة3090835398912

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيرعزيز3090836404506

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجواللمريم3090837410619

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمواقنورة3090838420579

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفيجمال3090839422717

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراماأيوب3090840424759

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونوفاء3090841340484

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرداناسيا3090842343708

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحهللا عبد3090843385184

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحسنشيماء3090844387347

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحناويحياة3090845369813

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرغزالن3090846391510

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعدوشسعيد3090847393167

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميانةحنان3090848346712

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسيبمريم3090849349025

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخبزةاحالم3090850351976

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكمريم3090851355647

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفراشسهام3090852360930

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانزهيرة3090853396493

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورداوينسيمة3090854398621

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوامصفاء3090855399160

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسف ايتاسماعيل3090856406902

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدحمادغزالن3090857411415

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديمرية3090858453243

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلهاويمحسن3090859456839

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفايدينورالدين3090860459448

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابعجانحنان3090861461306

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوعبدالقادرحسناء3090862463874

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدرشيد3090863426822

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماللحليمة3090864429779

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديكلثوم3090865431949

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدمونيإيمان3090866433675

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريرضوان3090867435291

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضرليلى3090868473407

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبخاريالمهدي3090869440664

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيسونفاطمةالزهراء3090870443807

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقائدمحمد3090871447589

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانياميمة3090872465185

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإكيرومحمد3090873390251

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملونايسيحسناء3090874402184

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحساين ايتمحمد3090875409221

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخاللسارة3090876410924

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالياسماء3090877415929

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرشاشدنيا3090878437862

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيحفصة3090879440046

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزيويحليمة3090880442089

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشاربوديع3090881445135

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاللسارة3090882409235

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعيبيابتسام3090883384922

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاموحالهام3090884402434

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوراقسمية3090885409107

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدوريسميرة3090886415612

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوليالحق عبد3090887418615

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائفنزهة3090888416686
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرجاويكريم3090889419015

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجنورالدين3090890421838

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلميبشرى3090891390957

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصابالدين صالح3090892406416

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغواتيمروان3090893412562

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطارقمريم3090894415945

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأضرفيكوثر3090895417316

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالليامينة3090896419647

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجديمليكة3090897421853

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحي بندليلة3090898421151

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدائميوسف3090899422753

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوليأسماء3090900424989

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحراويحسناء3090901412854

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودةسكينة3090902430414

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقديريبشرى3090903472056

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافاريدحسناء3090904475863

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقايوضزينب3090905478594

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماللياسيا3090906480235

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحرامالهام3090907428886

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدائمبهيجة3090908423655

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريحأيوب3090909450792

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشنكيطيعبدهللا3090910426434

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعياشينجوى3090911428192

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباركعائشة3090912442380

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديالمهدي3090913432488

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوسأمينة3090914434249

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزيالصالحة3090915436397

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصموديرشيد3090916438108

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيلومونية3090917440058

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدو بنخديجة3090918451143

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوملقاسعد3090919453410

( الطاكسيات نهاية ) بوسكورةالنواصربوسكورة اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريالزهراء فاطمة3090920456034

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنونخديجة3090921459194

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحدومحمود3090922464190

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبه أيتمحمد3090923443040

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحمنى3090924402819

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغالغولالزهراء فاطمة3090925410908

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارطالاميمة3090926415463

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزاويبالل3090927416042

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلفاطنة3090928448728

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودراراسماء3090929468915

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمندبسعيدنادية3090930473728

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفروقصفاء3090931476053

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكروريكلثوم3090932480104

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرابعبدالرحيم3090933417382

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبداررشيدة3090934420217

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاديأيوب3090935422513

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيجوانحنان3090936444419

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسوفيحياة3090937426471

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموافيقماجدة3090938483161

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعاميسعاد3090939484185

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممديحمينة3090940485944

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجالسعدية3090941453073

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانيونس3090942456787

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياويهجر3090943441747

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامسيكلحسن3090944443161

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتكدميمريم3090945451638
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبانوصجمال3090946454202

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعلةخديجة3090947457319

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرنينيإيمان3090948458558

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيهيجليلة3090949460276

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشهيليرشيد3090950463743

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيبيوسف3090951466837

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقيصفية3090952475716

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالويأمينة3090953454055

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوبيمريم3090954457702

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدااللهنسيمة3090955462538

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدزينب3090956469858

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنجميلة3090957479646

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيخديجة3090958492741

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاكيزينب3090959474224

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروخديجة3090960488346

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغونبازيإكرام3090961489017

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلنعيمة3090962489869

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحمورشيدة3090963459386

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبموعائشة3090964464715

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوشجمال3090965360942

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدمنير3090966426914

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعفأيوب3090967453682

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراسهجر3090968480592

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفراضمريم3090969486782

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهوانيابراهيم3090970460149

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكيضاربشرى3090971470771

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناضرحسنى3090972490523

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطلزينب3090973493079

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغاريالزهراء فاطمة3090974496057

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدويالعالي عبد3090975496557

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلداويعواطف3090976455550

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنارزينب3090977462490

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطاهرخالد3090978468743

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصليمريم3090979476631

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتدالويكمال3090980480408

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليمانيخميسة3090981482816

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالبارحمزة3090982488598

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمادشيماء3090983489736

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرمهدي3090984489904

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيريىضوان3090985492874

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركيكشيماء3090986454914

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورياسين3090987462385

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرزوقيسناء3090988467049

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموالروشوفاء3090989471562

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبيرامين3090990480292

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخواجةخديجة3090991445984

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانباحداعائشة3090992448739

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدباليكريمة3090993472050

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوريسارة3090994474729

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوفيرايمان3090995478539

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرياطحنان3090996500144

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيبشيماء3090997501593

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقمحياسين3090998502976

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإمسكينالحسن3090999505069

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهلولنورالدين3091000480230

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهسحمزة3091001483862

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديأميمة3091002484802
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبيلايمان3091003451390

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقصوديحسناء3091004453102

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسرينوال3091005456818

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجيلةروان3091006458648

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصترشيد3091007461153

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويإدريس3091008463754

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاماتالعزيز عبد3091009468082

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجاج أيتغزالن3091010475735

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرارمريم3091011474424

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوكنيفييعقوب3091012488588

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيشريمريم3091013489099

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتبركاسماء3091014489888

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوالليوفاء3091015492226

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبورإيمان3091016493873

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيالزهراء فاطمة3091017496188

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد ايتسعيد3091018496860

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايفريهللا عبد3091019482925

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالمةالجكيم عبد3091020499652

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقياسية3091021501384

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيدانيأيوب3091022502897

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهججيماجدولين3091023504487

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومالونورة3091024505573

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنهروالعبدالرزاق3091025411074

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيادسهام3091026417097

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمداني السي ايتالنور عبد3091027419771

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازوغعبدالهادي3091028422112

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبياريوسف3091029424341

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرادمحمد3091030426371

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزاويحكيمة3091031423539

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربيفوزية3091032431163

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبولخيررقية3091033433276

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراقالزهراء فاطمة3091034435116

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعوبيعمر3091035437513

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخشيماء3091036438557

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميامينة3091037440720

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكريم ايتعبدالعزيز3091038444984

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحوشاسماعيل3091039423613

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيإيمان3091040446173

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوكهومحمد3091041452051

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقباضامال3091042456245

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهضوضيسارة3091043458052

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندارحنان3091044459504

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعمار ايتايوب3091045462333

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجماليمرية3091046464851

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقوسابراهيم3091047428039

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطيبيأميمة3091048442321

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدفاطمة3091049448361

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيإلهام3091050507152

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسرورمريم3091051508181

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجوديمريم3091052509462

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقيعبدالوهاب3091053475799

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدسعيدحمزة3091054510831

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيليرشيد3091055481784

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعقوبيسعيدة3091056487923

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكيهشام3091057501291

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأغرضىفاطمة3091058501813

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفارالمصطفى3091059504438
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحتاالدين لسان3091060505455

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمهاجر3091061506806

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغشيويإلهام3091062508117

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدراكاحمد3091063509189

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالويسعيدة3091064522024

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبناتعتيقة3091065512355

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرقيأصالة3091066515143

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغفريرشيدة3091067516617

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرازقزينب3091068517172

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصابحنان3091069519357

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوزايدفتيحة3091070507059

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيكفوزية3091071508171

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبليرباب3091072509318

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمكوثر3091073523193

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعريحسن3091074525212

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي ابرهالالزهراء فاطمة3091075529767

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاوديمريم3091076535305

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدودواسماء3091077537995

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباديايمان3091078539629

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبودونادية3091079543321

( بوسكورة جماعة قرب ) بوسكورةالنواصرعربي ابن اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينسلمى3091080486135

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنويسحسناء3091081521036

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسليمزينب3091082523899

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكردحبشرى3091083525952

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيضارةهشام3091084531866

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزتيمةحسنة3091085523352

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيهناء3091086483871

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغالويفاطمة3091087484830

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفيزهيرة3091088486172

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانيمريم3091089521167

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنجاويسعيد3091090523953

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيضففتيحة3091091526078

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحفرةاسماء3091092531920

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحمحمد3091093534711

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرماضيلطيفة3091094524350

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانيزهرة3091095525482

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحنيكاسماعيل3091096529896

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفقير نايتالسعدية3091097535365

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرميللوبنا3091098538752

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدييونس3091099539724

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحيإحسان3091100451723

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسلكزهرة3091101455924

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغريبخالد3091102459155

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمالحيحنان3091103461859

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينفاتحة3091104473161

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمو ايتخديجة3091105544894

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفغزالن3091106493879

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاضييوسف3091107496259

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجيامينة3091108497032

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياسومية3091109504977

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالمينادية3091110522364

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحوصعواطيف3091111525022

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكداليعبدالعزيز3091112528019

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزدوليأمين3091113533326

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفافإيمان3091114499317

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنياوياميمة3091115528528

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدميليحمزة3091116539012
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنيديرقية3091117547661

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقاشلوبنة3091118553640

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظمآنأمينة3091119539891

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابرهاجر3091120545083

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضوضأسماء3091121551870

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوهوالحسين3091122524436

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقمح أبوكوثر3091123527378

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيفردوس3091124533918

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقادريحياة3091125536659

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرحنان3091126539610

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمينةسومية3091127543259

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكارالصمد عبد3091128546293

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفقواحمزة3091129549261

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيحسناء3091130497893

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامليلى3091131526495

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمامونيطارق3091132532713

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعبيابراهيم3091133542775

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضويوسناء3091134534698

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحدوايوب3091135540720

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينطارق3091136546330

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرطلدعاء3091137499260

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيةمنال3091138527634

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدويحمزة3091139537157

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمد علي ايتاسية3091140545972

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمو ايتسهام3091141552689

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموديانأسماء3091142556235

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها ايتالرحيم عبد3091143564559

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوحمادفاطمة3091144553370

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجمأسامة3091145559959

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالقيعبدهللا3091146565384

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالفاطمة3091147569384

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويإكرام3091148572315

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتجانيسكينة3091149567787

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضويوسهام3091150546977

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكسيانأنس3091151553212

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبشيتةيونس3091152557682

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيكمال3091153564916

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعناعايمان3091154368566

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياسعائشة3091155429342

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمٵكورارحنان3091156454098

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبرينورة3091157459680

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمريحليمة3091158466089

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشخاويعثمان3091159471548

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعكيكمريم3091160479698

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاشيمصفاء3091161481735

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعتيقينبيل3091162448597

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيالحق عبد3091163468799

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابحوسسعدية3091164473654

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريالزهراء فاطمة3091165476041

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجزوليهاجر3091166479328

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفولعتيقة3091167481454

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشحارشيد3091168483901

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحافسكينة3091169485130

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلسعيدة3091170483717

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكورسهيلة3091171488682

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويمحمد3091172489763

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاوشيسهام3091173490049
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( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهوميهشام3091174492927

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخالقيياسين3091175494559

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكراويأشرف3091176496349

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجاهدمونة3091177497312

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنمرفاطمة3091178487907

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكريياسمين3091179552638

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراكخديجة3091180555188

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشمينة3091181562829

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبتوعيزهيرة3091182555889

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدانبهيجة3091183563972

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرييشنجالء3091184574906

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيأسماء3091185576469

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنورحنان3091186577601

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادايوب3091187559498

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكداريايمان3091188564597

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشاديوسف3091189568315

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكيرشيماء3091190571832

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافيظيزينب3091191573589

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبزيويخديجة3091192575899

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريفيالكوشية3091193577118

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتجانيغيثة3091194568782

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبانبالل3091195572135

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحزينب3091196581976

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعديونس3091197586875

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرضوانينبيل3091198590354

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريحنان3091199577900

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوادايمان3091200567753

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميرنبيل3091201573849

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريمالزهراء فاطمة3091202585267

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهواريأحمد3091203568324

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعزاويوداد3091204571862

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويحسناء3091205574251

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماليسارة3091206575955

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعيرحمة3091207577297

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميتيرفوزية3091208591393

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشمارخوسيمة3091209544961

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدوانمراد3091210547926

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريبيمريم3091211561010

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيويحمزة3091212579306

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسومريعلي3091213581778

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعينآمال3091214588050

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواحديياسين3091215590818

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربروبخديجة3091216600290

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافقير ايتياسين3091217578968

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوريرضوان3091218581477

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجيدكوثر3091219587817

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابيتخالد3091220589870

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفكرعبدالعزيز3091221596395

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممازنحكيمة3091222601972

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزكيأسماء3091223578876

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدوفاء3091224580146

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكروميعزيزة3091225586656

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنالصمد عبد3091226589813

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهواريسكينة3091227592844

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمدوننعمان3091228589362

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكشيرأناس3091229590412

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهيمرالسعدية3091230595774
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربالهجر3091231599642

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصراويفاطمة3091232578062

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغياتعائشة3091233601823

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيفمصطفى3091234606600

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوي صوصيسارة3091235552383

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيمسارة3091236579034

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالجيكوتر3091237581597

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدراويحليمة3091238580693

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاضي ايتمريم3091239583391

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالنصر اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأونصيبياسين3091240590156

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصريعبدهللا3091241596136

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيدكوثر3091242603446

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفريحزينب3091243583571

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمبشرجالل3091244590589

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضريفأسامة3091245597122

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرافيكوثر3091246607392

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمانيليلى3091247571395

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخدامعزالدين3091248573903

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحي ا ايتالحسين3091249585306

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحيلبنى3091250589413

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوكةفاتحة3091251591277

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلحيلطيفة3091252596919

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقيمينة3091253501059

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعزيزابراهيم3091254501748

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسابعيزينب3091255503418

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجنان ادسكينة3091256505414

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعزوزيمحمد3091257505915

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاملصفية3091258507826

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوريشاكرام3091259508792

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضىبوشكارة3091260475560

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرادفاطمة3091261490785

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانايمان3091262510917

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغروررجاء3091263512400

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويعمر3091264515370

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدجيمنال3091265516889

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنجيزينب3091266518228

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوكيلهند3091267519397

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباقسالزهرة3091268510572

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزافولطيفة3091269524364

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطويلحكيمة3091270527140

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاديريسارة3091271532453

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرقانسناء3091272535433

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينهشام3091273618401

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكباويمروان3091274620376

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهابيسهام3091275579568

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالكيكريمة3091276585938

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصيريانس3091277588868

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيشريفتيحة3091278592102

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحمونة3091279598198

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافريطوفريد3091280603855

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريانمليكة3091281612881

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريالهام3091282623323

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعكروببوشرة3091283626864

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقعائشة3091284629982

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيمحمد3091285607013

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريسعاد3091286611956

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتساممتوكل3091287618848
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمخربشفايزة3091288606648

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوينيمحمد3091289614349

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدويخديجة3091290597871

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهوشالعالي عبد3091291603945

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنفريالسالم عبد3091292608967

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراحفتيحة3091293603080

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرافيأميمة3091294608931

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطبيمحسن3091295613067

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحفوظيخديجة3091296623925

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركاتعائشة3091297627553

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورخديجة3091298612030

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرمينة3091299623504

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعمري طهىاميمة3091300626173

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاخرياسين3091301628024

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها ايتالسالم عبد3091302630993

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهاجيسوكينة3091303612125

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدان بنعصام3091304623683

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتزولط ايتحنان3091305626588

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقريعةالصمد عبد3091306628090

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيعواطف3091307634379

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازيالحسن3091308538830

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمرانبشرى3091309541845

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادرى ايتعبدالغني3091310545240

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيمريم3091311504752

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرطعادل3091312521343

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبورإيمان3091313524966

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطيلمياء3091314527871

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيريإيمان3091315531993

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزاويرشيدة3091316535594

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقديريأحمد3091317545068

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرتالزينب3091318623952

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسويبةنهيلة3091319628863

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالميعلي3091320611649

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيحليمة3091321619742

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنطقيحليمة3091322622143

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجيهند3091323549654

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجياويشيماء3091324510022

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدا بنرضوان3091325528635

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرهمعاتق3091326540248

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعودةجهاد3091327551124

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشركيزينب3091328626079

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمانرضا3091329627843

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلماميسمير3091330630388

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجواديغيثة3091331511681

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخواجةفاتحة3091332512417

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقياللطيف عبد3091333619436

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساويعواطف3091334620627

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكيسفيان3091335493195

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلوفإحسان3091336512088

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحايلطارق3091337513627

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجماليرشيد3091338515723

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبردسلمى3091339517140

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميأمينة3091340518435

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزرقابتسام3091341519442

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحضرتايكة3091342523579

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبروكبشرى3091343554729

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبانسيسومية3091344561293
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعسيلةنورة3091345567739

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينسارة3091346570862

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويا أيتعبدالمجيد3091347549053

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيالعزيز عبد3091348515967

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانغزالن3091349517150

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشيسارة3091350519249

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازليعثمان3091351519623

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيرونسارة3091352554234

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعزانسناء3091353560607

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباحسعاد3091354567425

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساهليحليمة3091355571682

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرييشلمياء3091356573108

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلوالعزيز عبد3091357575441

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويسهام3091358576597

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولثومامال3091359573811

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكارحفصة3091360583060

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيرعبدالرزاق3091361589360

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديناريالرزاق عبد3091362590367

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفاناميمة3091363592262

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوملوكيونس3091364599501

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريالعاطي عبد3091365607004

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيعبدالمالك3091366611154

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهدينينورة3091367577866

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرهونأيوب3091368579366

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكزولأسماء3091369582408

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوارفاطمة3091370588847

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقرانيامنة3091371591110

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعولة ابوالزهراء فاطمة3091372596517

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشويرفاشراق3091373603644

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساوريسفيان3091374612358

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسليكرشيد3091375561979

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاوسيفتيحة3091376579649

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشجريياسين3091377582641

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبسالمعزيزة3091378588120

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيالحسين3091379593209

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميررجاء3091380601304

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجانمريم3091381613872

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغانمالضحى شمس3091382620200

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشنتوفمحمد3091383615760

انصاف3091384626442  َ ( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسيليةَ 

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريرشيدة3091385628974

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكيرعزيز3091386618795

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنونيبوشعيب3091387625334

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريدإيمان3091388626729

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيإيمان3091389628637

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرايشيالزهراء فاطمة3091390622206

( سيتي فيكتوريا ) صالح أوالدالنواصرالفارابي التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيععشير3091391523514

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي بن نايتاللطيف عبد3091392240736

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتخامعلي3091393240742

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهيرسلمى3091394241620

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبكرشيماء3091395242420

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلجالدين صالح3091396243956

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريسيمونة3091397248390

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرينيسكينة3091398249094

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسليخدوج3091399249707

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأݣناوسعاد3091400252460

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحليلى3091401256468

100/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتمانسمية3091402257301

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسين ايتالعالي عبد3091403257651

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوفحسناء3091404258340

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكميريسارة3091405259880

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرفاويفاطمة3091406262513

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرودسلمى3091407262745

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريسارة3091408267777

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرحسناء3091409269404

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدرعيشيماء3091410269469

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعراسسعيد3091411270488

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحمحمد3091412270878

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولعويدكلثوم3091413272285

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقدمعثمان3091414273855

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينانسميرة3091415274542

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروممبارك محمد3091416274807

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبتيمهدي3091417275247

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمعثمان3091418275442

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليأيمن3091419275957

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضهراتمريم3091420279450

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفنوال3091421280018

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزدنااإليمان نور3091422286273

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحانياسماء3091423293340

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميبسمة3091424294096

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخايوسفاميمة3091425294404

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسيناولودي3091426294523

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيل بو ايتسناء3091427294842

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريانهند3091428298507

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحامديسناء.3091429298622

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكرينهيلة3091430300639

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظرجاء3091431302292

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباروكيحنان3091432302561

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقأحالم3091433302756

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعمريكوثر3091434303121

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموضفمريم3091435303126

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغابةنعمة3091436313418

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورزوقفاظمة3091437316332

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمليرشيدة3091438316703

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانينوال3091439316914

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعبيدحميد3091440318678

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميرانية3091441318852

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرضحى3091442321099

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهتديرضى3091443322388

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرايدنادية3091444323154

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرباشالعزيز عبد3091445324060

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبارنزهة3091446325653

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضبارلحسن3091447327410

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريسلمى3091448329442

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابورككلتومة3091449329564

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاسيفاطمة3091450331487

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغليسناء3091451331518

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرفوليحسن3091452336825

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمةصابرين3091453338323

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجويايمان3091454338331

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعريحورية3091455340488

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوشايحيدونيا3091456348319

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشديعائشة3091457349267

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعيدنوال3091458350678
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكشيشحنان3091459353177

3091460353856khadijaEl attaoui( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطالبجواد3091461353957

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوناتخليد3091462355800

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالليحورية3091463357470

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيوسف3091464357805

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيجينورالدين3091465359375

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمحسناء3091466359533

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيمكفاطمة3091467360603

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلوىابتسام3091468361758

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغزيالعربي3091469363107

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمين ايتالناصر عبد3091470363153

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيمياحمد3091471363324

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحريريلبنى3091472366323

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتشو تشوياسين3091473379551

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدلولنهى3091474386654

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقدادريأمين3091475388420

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكريمكوثر3091476388629

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازخديجة3091477390857

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتمريالرحيم عبد3091478391888

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقاسيكوثر3091479397014

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليشجهان3091480401761

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايعيش بنالحسين3091481407179

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبووشمةحسنة3091482407576

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيديايمان3091483412131

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيسناء3091484419050

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروقيسميحة3091485426167

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليفالزهراء فاطمة3091486426413

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندرىحنان3091487427007

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليوقسارة3091488431918

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملسيقاسماء3091489432545

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراششيماء3091490432665

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتكاطيحليمة3091491434139

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكيالمصطفى3091492440101

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعثوراضية3091493440818

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويشعبدالرحمان3091494443900

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباموسعيد3091495444616

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالهواريسناء3091496446349

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزياكرام3091497447184

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهراويكوثر3091498447440

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوسنورة3091499448388

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبالينادية3091500448630

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمينارعفاطمة3091501451299

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانهشام3091502454475

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويعيوطالزهراء فاطمة3091503459741

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمصراقالعربي3091504459762

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدةهدى3091505464086

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراحليخديجة3091506468346

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغار بنمريم3091507468656

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعزوزسكينة3091508469658

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموساويرجاء3091509470991

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابريوضالدين عز3091510473373

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتميرعلية3091511476219

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكاحغزالن3091512480495

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضفاطمة3091513487042

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرمكشيماء3091514489374

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقبوريجمال3091515493310
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمنيياسين3091516493681

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويمحمد3091517494347

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوليهاجر3091518496861

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفقيريالمهدي3091519499786

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعالياعبير3091520508006

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولودنصفاء3091521512118

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمٱجميلحفصة3091522515415

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشفيقنورالهدى3091523516522

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمازغالم3091524516719

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانإيمان3091525517768

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاديسعيد3091526518375

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبزيزاحمد3091527522562

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرصعثمان3091528523428

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياضمليكة3091529527236

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعريبكريمة3091530527799

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإفقرنياسمين3091531532435

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخشابلمياء3091532534530

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعونيليلى3091533535291

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرجينيهند3091534536964

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحالدين عز3091535538243

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداداعلي ايتايوب3091536540699

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأطنازإيمان3091537541043

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكروترشيد3091538542462

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبيأحمد3091539543531

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوسكريرقية3091540544595

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماناضيفعيسى3091541548717

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيدننزهة3091542553040

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصليالدين سيف3091543556937

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسويخديجة3091544561706

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوفيمريم3091545562039

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادلمياء3091546563040

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءبقاس3091547564056

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابةماجدة3091548564638

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقينسومية3091549567542

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهو أيتسناء3091550569063

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنغشعبدالرحمان3091551572022

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغربالمريم3091552572913

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارنبيل3091553573208

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكانونيليلى3091554573361

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبليلی3091555574452

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرشيالطيب3091556574726

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبيجمال3091557577491

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغوسهام3091558582424

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرخديجة3091559582872

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيالصالحة3091560583525

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجنديروقية3091561584096

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيبوليسفيان3091562585546

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالديحورية3091563589762

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبوبكرعزيزة3091564590038

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحررشيدة3091565592401

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبسهام3091566592895

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرافمحمد3091567594513

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوكرانحسن3091568595559

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفعداسمحمد3091569596225

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقي أيتمحمد3091570596742

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجلونادريس3091571600626

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي الطالب ايتالحميد عبد3091572601032
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحموديحسن3091573601366

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوطارقإحسان3091574602411

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبتسمعائشه3091575603789

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنجارمحمد3091576604167

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبراهيمعمر3091577604334

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغوشأسماء3091578604841

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظالكبير عبد3091579606028

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسميمروان3091580608062

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسروتعواطف3091581608958

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحناتاشرف3091582611109

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضيلحليمة3091583614978

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزكدينزيهة3091584616544

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالبيعادل3091585617538

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرضياسين3091586619762

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمداني السي ايتحليمة3091587620726

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلبشرى3091588622418

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفالزهراء فاطمة3091589622884

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقيرالجليل عبد3091590624206

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشجرةغنو3091591624403

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحيمحمد3091592624759

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبعوسحنان3091593628259

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاغيفايزة3091594629099

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطاررشيد3091595629391

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمسعيد3091596629419

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديزينب3091597630082

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداحيسكينة3091598630103

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداكيربوشرة3091599632842

( النور معهد قرب ) بوسكورةالنواصرالعاص بنت فهدة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرايمفاطمة3091600633517

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزردي حسام 3160001242427

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقيري حسناء 3160002295237

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحدوكةزهيرة 3160003430904

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمدى زينب 3160004534566

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقيلشسعيد 3160005481132

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرداك سكينة 3160006340372

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزالنيسلوى 3160007287271

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكين سمية 3160008344347

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريعادل 3160009451015

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مسلم ابوالحق عبد 3160010251034

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيالرحمان عبد 3160011484773

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هللا داكرعزيزة 3160012344512

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطواف لبنى 3160013354782

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهاري لكبيرة 3160014482375

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيتوني محمد 3160015308339

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيبمراد 3160016280056

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاح منير 3160017320310

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورارنبيل 3160018310540

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحراوي نعيمة 3160019439005

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهايليوسف 3160020338498

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيبجهان.3160021290608

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزابتسام3160022548159

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسانابتسام3160023359433

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابونةابتسام3160024436695

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهنونيابتسام3160025330987

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيلابتسام3160026264179

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملويزةابتسام3160027315887

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقيابتسام3160028355714

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافي ابتسام3160029292273
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حربيلي ابتسام3160030291925

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحديدابراهيم3160031314513

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزيابراهيم3160032340026

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديابراهيم3160033482034

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحلابراهيم3160034322084

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمينةابراهيم3160035302821

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمينيابراهيم3160036404266

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجاريابراهيم3160037291425

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحموديابراهيم3160038492378

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكميديابراهيم3160039611838

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرائدابراهيم3160040427869

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضإبراهيم3160041404046

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطإبراهيم3160042400641

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقمانإبراهيم3160043560366

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقإبراهيم3160044292083

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاري ابراهيم3160045531633

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبشي ابراهيم3160046410709

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعصادي ابراهيم3160047444342

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتحنجت   ابراهيم3160048404176

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدولينابهاوي3160049329605

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاصراحالم3160050339384

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرينأحالم3160051634613

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانفتاحاحمد3160052344906

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحالوياحمد3160053247770

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكدارياحمد3160054327546

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيوباحمد3160055307457

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسياحمد3160056300001

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحواحمد3160057471749

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموزيدياحمد3160058527928

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحضريأحمد3160059319745

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوكيأحمد3160060505859

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضيليأحمد3160061379910

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوينأحمد3160062476565

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعسريأحمد3160063572941

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهرأحمد3160064298821

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهيبأحمد3160065269759

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميأحمد3160066266299

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيأحمد3160067617229

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لكرد احمد3160068340403

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اقريش أحمد3160069336738

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواطيلي أحمد3160070268714

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي أحمد3160071303670

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم منار أحمد3160072630602

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوبادريس3160073370781

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعميريادريس3160074380857

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخديمادريس3160075384100

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقريةادريس3160076258773

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شرقاوىارقية3160077248892

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نبهانيازهور3160078261920

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمريأسامة3160079274160

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوال أسامة3160080413781

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريدشاسالم3160081495148

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيراسماء3160082436070

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرشياسماء3160083340230

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردياسماء3160084304784

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصعباسماء3160085512742

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمالوياسماء3160086558190
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتومياسماء3160087407817

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمياسماء3160088464228

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطوفاسماء3160089382285

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفياسماء3160090325740

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمناوياسماء3160091309775

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزرقأسماء3160092402283

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوجعديأسماء3160093301090

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيأسماء3160094344759

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدويأسماء3160095483627

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانيأسماء3160096339394

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنزونأسماء3160097340056

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنتيبوأسماء3160098281190

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبالغأسماء3160099354911

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعاديأسماء3160100398828

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مبعوثي أسماء3160101505827

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دراعو أسماء3160102404805

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهوري أسماء3160103499719

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبيتاسماعيل3160104248787

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعقدةاسماعيل3160105488456

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقيرياسماعيل3160106381489

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسباراسمهان3160107518749

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبير اسمهان3160108336884

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزحافاسية3160109360000

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروكياسية3160110356738

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجيداسية3160111396145

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجمال ابواسية3160112468080

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشحياسية3160113412288

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبواسية3160114315936

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداوياسية3160115332137

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفارأسية3160116288875

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرخيص بن اسية3160117405571

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطهطاويأشرف3160118564111

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزواني اشرف3160119357363

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضلاغزالة3160120395707

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوجريإكرام3160121345328

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصيف اكرام3160122300320

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحق عبداالراوي3160123287363

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباعيالباشة3160124299574

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدازيةالتباري3160125505582

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسيطالتباري3160126470834

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيالتهامي3160127435459

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالجالجياللي3160128288381

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرةالحجام3160129280137

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالحرار3160130318331

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيبالحريشي3160131566500

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبالحسن3160132288705

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحدالحسن3160133272667

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركانالحسن3160134358047

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرالحسن3160135304708

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمريالحسن3160136334731

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمجدوبالحسن3160137348788

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباباالحسن3160138369078

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفر الحسنية3160139361047

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنوفالحسين3160140272528

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوارالحسين3160141575100

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحالحسين3160142396218

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدالحسين3160143274283
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمدوني الحسين3160144269612

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمو بنالحوسين3160145538397

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعة بنالخامس3160146439073

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمشانيالدريسية3160147328132

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفحيليالزاهية3160148296850

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصياحالزهرة3160149395854

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرالزوهرة3160150421283

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالليالزوهرة3160151452395

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعيديالزوهرة3160152491502

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبارالزوهرة3160153431395

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراهديالزوهرة3160154492941

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدر الزوهرة3160155468157

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهفالسعدية3160156341371

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقبيشالسعدية3160157463875

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفقيرالسعدية3160158336087

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرجيالسعدية3160159507968

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروقيالسعدية3160160546861

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمرابطيالسعدية3160161275599

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراحالسعدية3160162622033

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبي السعدية3160163353621

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوخمسة السعدية3160164296406

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنان السعدية3160165468037

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم منير السعديۃ3160166278412

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريكيعةالشعيبية3160167354134

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالشعيبية3160168276422

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فوزي الشعيبية3160169579477

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمةالشقري3160170331620

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيرالصالحي3160171285076

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطاطالضاوية3160172537928

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكداليالطاهر3160173477132

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطالعربي3160174532076

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكليلالعربي3160175524058

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيالعربي3160176319984

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشروقي العربي3160177356458

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنعثمان العربي3160178335538

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاديالعونية3160179448974

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسبانالعياشي3160180401494

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفرانالغالي3160181243392

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيالليالغالية3160182344369

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديالغالية3160183517677

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابط الغالية3160184256311

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيراتالغزال3160185523032

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عماريالغزال3160186506041

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطميالغوتي3160187514102

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراضالكبيرة3160188466021

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعقيريالكبيرة3160189293464

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريحيالكبيرة3160190466072

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرموزالكبيرة3160191355406

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودادالمخربش3160192393326

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارالمصطفى3160193273564

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلبيضةالمصطفى3160194481432

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقشيبلوالمصطفى3160195444818

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكيناويالمصطفى3160196260084

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداويالمصطفى3160197490450

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمامرةالمصطفى3160198302007

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديابالمصطفى3160199341073

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريالمصطفى3160200243619
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعينالمصطفى3160201444038

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعبورالمصطفى3160202578466

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبيالمصطفى3160203331504

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريالمصطفى3160204450235

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحاجةالمصطفى3160205340018

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبهيالمصطفى3160206268855

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينالمصطفى3160207407826

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمالمصطفى3160208363024

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيماني المصطفى3160209629693

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حلمي المصطفى3160210282955

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمصور المصطفى3160211533336

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزليمي المصطفى3160212561548

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي المصطفى3160213326039

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندنان المصطفى3160214300914

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباغالمكي3160215473661

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصرديالمكي3160216306807

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضواوالمهدي3160217343309

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوخرصةالمهدي3160218266392

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطالمهدي3160219341395

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ابكيرةالمهدي3160220525533

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريالمهدي3160221559271

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزالمهدي3160222447290

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيالمهدي3160223467794

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الضاوي بن المهدي3160224256921

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالد المهدي3160225276005

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كمام المهدي3160226332281

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدين المهدي3160227469652

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديالنظيف3160228300421

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالنويني3160229507006

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنافحةالهام3160230479814

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافتاحالهام3160231358179

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريفيالهام3160232312428

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصميمالهام3160233442090

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنالهام3160234319915

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفقيهإلهام3160235308712

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزيإلهام3160236464819

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لفضيلإلهام3160237358371

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريإلهام3160238289005

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصيإلهام3160239522509

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصيلةإلهام3160240322564

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوطويل إلهام3160241286417

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالراميإلهام3160242285441

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوزانيإلهام3160243391106

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسفيإلهام3160244485401

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإغالمإلهام3160245458770

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدي إلهام3160246293238

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحار إلهام3160247592400

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شيبة إلهام3160248327875

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهراميالوردي3160249475731

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظافرالياس3160250355262

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرابيالياسمين3160251602280

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطهيرياليزيد3160252308758

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديريامال3160253312811

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبامال3160254295990

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمانيامال3160255362137

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوينيامال3160256333390

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقبيامال3160257339457
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيامال3160258415076

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوطوامال3160259348844

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريامال3160260298337

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المهجورأمال3160261531164

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيليأمال3160262334609

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أبوالسعدينأمال3160263299408

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنديامان3160264384284

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمةإمان3160265339248

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  بلعضري   امان3160266468628

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابسابسةامباركة3160267300583

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواهليامباركة3160268491207

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلبامحمد3160269501024

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقافيةامحمد3160270383237

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديامحمد3160271323096

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيامحمد3160272256019

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيبرامحمد3160273269086

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضريفأمل3160274496723

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزحافأميمة3160275464673

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكروديأميمة3160276454497

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشانأميمة3160277300944

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوحديدأميمة3160278283888

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقراويأميمة3160279391740

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقأميمة3160280427453

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضليأميمة3160281467025

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعطاويأميمة3160282594628

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكراف اميمة3160283275985

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمة أميمة3160284298746

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألخفش أميمة3160285250297

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودامين3160286287975

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابيامين3160287251007

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدازيةامين3160288343381

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرامين3160289256270

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقديويامين3160290385052

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطلوبامين3160291590170

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةأمين3160292609983

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيأمين3160293290982

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلأمين3160294257185

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبشيأمين3160295411062

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيبأمين3160296276413

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازدكأمين3160297249377

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعوديأمين3160298298113

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشاريامينة3160299279670

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينامينة3160300354102

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبيضامينة3160301372507

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجراديامينة3160302465137

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابريبرامينة3160303478149

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريأمينة3160304343820

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمرانيأمينة3160305466421

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهبيأمينة3160306331844

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدأمينة3160307357344

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشأمينة3160308356826

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبدريأمينة3160309318876

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفي امينة3160310329292

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السلهامي امينة3160311511163

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا رجف أمينة3160312505123

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجابرياناس3160313573276

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغشاويأناس3160314592430
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الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي ادباباانس3160315306765

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقزيبرانس3160316346766

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموفيدانس3160317486859

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخرازيانوار3160318487770

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنغليمأنور3160319334700

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيأنيسة3160320402330

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباساهنية3160321334471

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهطامايمان3160322473071

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظايمان3160323416601

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالنصاريايمان3160324483940

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخواجةايمان3160325517117

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصغيرايمان3160326449197

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوريايمان3160327513960

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيامايمان3160328312439

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهردلةايمان3160329507343

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمةايمان3160330296675

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربيايمان3160331511078

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوسايمان3160332299896

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروتميايمان3160333362700

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشايمان3160334466527

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبايمان3160335318746

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماحإيمان3160336631364

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونإيمان3160337411648

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهداريإيمان3160338328453

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورإيمان3160339299877

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبعليإيمان3160340257281

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورإيمان3160341244476

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموادينإيمان3160342360410

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيسىإيمان3160343308694

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاير ايمان3160344332138

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحمييد ايمان3160345267702

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحباشي إيمان3160346519610

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرموش إيمان3160347630120

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضرارايوب3160348625887

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشايوب3160349589774

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزكرانيايوب3160350337221

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيايوب3160351594585

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغردايوب3160352468143

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارايوب3160353491807

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانايوب3160354563301

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوشحنايوب3160355263540

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنهيمةايوب3160356629617

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبورشايوب3160357258162

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابلايوب3160358252765

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرهللاايوب3160359310203

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغليايوب3160360362198

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجريدايوب3160361419952

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميايوب3160362439076

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحالويايوب3160363471078

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التناسيايوب3160364461960

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاطةأيوب3160365450813

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيليأيوب3160366595493

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكميرأيوب3160367356371

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورأيوب3160368577387

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريكشيأيوب3160369244711

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكاشةأيوب3160370477150

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيديأيوب3160371294156
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الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرباشأيوب3160372525284

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنأيوب3160373256039

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيأيوب3160374578539

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحبوب بنأيوب3160375302328

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكنونأيوب3160376470393

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحروش اإلدريسيأيوب3160377313224

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحأيوب3160378545633

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحوأيوب3160379329675

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرفاويأيوب3160380383079

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصيمكأيوب3160381309419

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيطأيوب3160382460035

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدأيوب3160383504356

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغمضأيوب3160384247660

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتكتريأيوب3160385241281

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدليل ايوب3160386322914

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباجي أيوب3160387502170

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهاجي أيوب3160388441412

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوبلحسن أيوب3160389384043

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتوني أيوب3160390328605

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيب أيوب3160391362054

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخضارة أيوب3160392599752

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصابربحرية3160393258031

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحمد بنبدر3160394336595

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبطيبدرالدين3160395253886

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشيشي االدريسيبدرالدين3160396526692

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوريبشرى3160397610918

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرايفبشرى3160398413150

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمانبشرى3160399434214

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلببشرى3160400372564

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحراويبشرى3160401295041

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداهنبشرى3160402318563

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللبشرى3160403397231

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحيبشرى3160404387712

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيتاري بشرى3160405266997

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهوببهيجة3160406349309

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماربهيجة3160407253755

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواطليبهيجة3160408268785

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعموريبهيجة3160409375745

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلبهيجة3160410493157

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العساوي بهيجة3160411248113

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكين بهيجة3160412287495

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولميربوبكر3160413240625

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابطبوشتى3160414458837

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريبوشرة3160415365678

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليفيبوشرة3160416339792

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنونبوشرة3160417453592

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفيبوشعيب3160418544878

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيببوشعيب3160419290651

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستكفيبوشعيب3160420459056

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطفيبوشعيب3160421350156

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهالليبوشعيب3160422301314

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعبيسيبوشعيب3160423588565

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحصلبوشعيب3160424320388

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهدانبوشعيب3160425342899

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسودبوشعيب3160426454415

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبليبوشعيب3160427362458

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيبوشعيب3160428349656
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الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهوربوشعيب3160429495838

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيبوشعيب3160430309119

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحترمبوشعيب3160431301698

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيلبوشعيب3160432609047

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدانيبوشعيب3160433397062

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفقيهبوشعيب3160434346490

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحدوبوشعيب3160435278982

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالبوشعيب3160436303548

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونبوشعيب3160437325345

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقرافي بوشعيب3160438554229

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحنوني بوشعيب3160439312225

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخضري بوشعيب3160440528021

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدبوهدة3160441518254

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيبويحيي3160442398685

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيتوريا3160443264775

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسيبتوفيق3160444293811

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلتوفيق3160445465107

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجيثريا3160446283606

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهدرثورية3160447277994

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القاسمي جبرائيل3160448306401

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلمانيجدية3160449324482

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكماجالل3160450576868

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبعيجالل3160451506971

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوجالل3160452424622

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاطجمال3160453286210

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيجمال3160454444386

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصبيحجمال3160455327539

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابيجمال3160456285884

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحراويجميلة3160457439428

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمجميلة3160458498310

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيراتجميلة3160459266695

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقدانيجميلة3160460407143

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشحيجميلة3160461407611

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفينيجميلة3160462287278

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاوي جميلة3160463320366

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاط      جميلة3160464514500

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطاطجهاد3160465254960

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغزاونيجهاد3160466340521

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوطارجهاد3160467528509

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاقجواد3160468254307

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفجواد3160469314114

الزمامرة السالم، حيبنور سيدياإلعدادية تاشفين بن يوسف ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمانيجواد3160470367959

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريميجواد3160471397550

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشاجواد3160472611626

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفروجيجواد3160473291885

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملسيجواد3160474347290

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكريديجواد3160475339612

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمارجواد3160476590662

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمداوي جواد3160477349883

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقيري جواد3160478629689

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدازيةجودية3160479255051

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرحبيبة3160480513862

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوبيرحبيبة3160481297196

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبيهي ايتحسام3160482283054

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفوضحسن3160483380107

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيحسن3160484281650

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماكوسحسن3160485563256
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بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطرحسن3160486478442

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيتحسن3160487621093

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحسونحسن3160488319966

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقيريحسن3160489378519

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوقيحسن3160490241348

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقديحسن3160491520790

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبحسن3160492257008

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرايفحسن3160493304411

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانيحسن3160494284469

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميديحسن3160495455656

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوردي حسن3160496353590

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مبشور حسن3160497425555

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيدانيحسناء3160498497429

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالليثحسناء3160499304229

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمحسناء3160500305755

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعينيحسناء3160501274084

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاظميحسناء3160502340954

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديحسناء3160503394997

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظيحسناء3160504549235

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفحسناء3160505301526

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرحسناء3160506464330

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيتحسناء3160507345242

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازيحسناء3160508457469

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدحسناء3160509587883

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحميدحسناء3160510392161

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمينحسناء3160511298081

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرفاويحسناء3160512511044

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصيرحسناء3160513472811

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبحسناء3160514288080

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصيفةحسناء3160515480809

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرباتحسناء3160516284932

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمازحسناء3160517487352

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالححسناء3160518487795

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالززيانيحسناء3160519244540

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكاريحسناء3160520335419

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدينانحسناء3160521368630

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفركونيحسناء3160522313650

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجماعحسناء3160523482412

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكرمحسناء3160524350174

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكحسناء3160525443215

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربحاني حسناء3160526265402

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحي حسناء3160527453177

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدويمي حسناء3160528260149

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنير حسناء3160529525832

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنار حسناء3160530352400

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العبوبي  حسناء3160531571227

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفينيحضرية3160532537163

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبسطحفصاء3160533510884

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنونحفصة3160534476759

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرطيبحفيظة3160535372258

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيحفيظة3160536480933

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروش بنحفيظة3160537435879

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوطارحكيم3160538326405

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناتجحكيمة3160539526823

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيحكيمة3160540331000

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرقيقحكيمة3160541321095

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسعادحكيمة3160542323311
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعائشة بن حكيمة3160543277262

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميحليمة3160544323579

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغضفيحليمة3160545482152

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرفويحليمة3160546354682

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروشحليمة3160547471662

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرف عزحليمة3160548340759

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورارحليمة3160549286225

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراس حمرحليمة3160550257925

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريحليمة3160551487693

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركاويحليمة3160552322254

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوينحليمة3160553468308

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشيديحليمة3160554312585

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوناسحليمة3160555355376

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدحليمة3160556585084

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينحليمة3160557365300

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدانيحليمة3160558342828

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العالم حليمة3160559454440

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستكفيحمزة3160560241628

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادحمزة3160561575679

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المعروفيحمزة3160562363321

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العزريحمزة3160563415240

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصرحمزة3160564452430

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي عالمحمزة3160565469621

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمزاميحمزة3160566284442

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوشطوحمزة3160567394304

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديرحمزة3160568436278

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممداخحمزة3160569260192

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعقيريحمزة3160570619429

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديحمزة3160571526623

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلديحمزة3160572412596

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريوعاتحمزة3160573599616

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتجةحمزة3160574469777

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإعرابنحمزة3160575327142

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكاريحمزة3160576568499

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقوبعيحمزة3160577537272

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائق حمزة3160578350027

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي حمزة3160579260264

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانحميد3160580274693

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويحميد3160581408437

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالنحميد3160582450899

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيحميد3160583349345

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحباشحميد3160584475295

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرازقحميد3160585382591

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكريضةحميد3160586337993

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساطيحنان3160587446479

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكشريحنان3160588274934

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرسرحنان3160589303294

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانةحنان3160590493660

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرميديحنان3160591338296

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحيحنان3160592479896

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتائبحنان3160593526278

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليام بيضحنان3160594346502

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرينحنان3160595264493

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدارحنان3160596302890

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفحنان3160597460815

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الجمدونيحنان3160598567594

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكريحنان3160599349702
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوليحنان3160600355702

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشويبحنان3160601276968

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربوححنان3160602299891

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادحنان3160603288249

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوباز حنان3160604259487

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أمغار حنان3160605331208

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خلوحورية3160606283909

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرواسيحورية3160607418740

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاللي حورية3160608518255

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوميحياة3160609423105

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظحياة3160610595987

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاللحياة3160611250263

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيحياة3160612325326

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانيحياة3160613352654

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعجيليحياة3160614251643

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوفيحياة3160615252480

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهيخالد3160616251863

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخصامخالد3160617301062

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعسريخالد3160618334335

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيخالد3160619306095

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغليميخالد3160620401608

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهاريخالد3160621515213

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنزونخالد3160622310966

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجريرخالد3160623339700

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعبليخالد3160624351781

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجديخالد3160625322767

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريموليخالد3160626466069

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحباشخالد3160627462869

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتويجرخالد3160628569336

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العمالي خالد3160629592922

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنزون خالد3160630420213

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العزوزي خالد3160631324583

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اليمني خالد3160632247657

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهريخاليد3160633609128

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعساويخدوج3160634455280

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمضوليخدوج3160635255066

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد ادخديجة3160636456261

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجعفريخديجة3160637339449

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويدي خديجة3160638332637

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمقدمخديجة3160639379878

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويدانخديجة3160640381485

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبالويخديجة3160641395675

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السلمانيخديجة3160642419870

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزانيخديجة3160643524133

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلحةخديجة3160644506794

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويميخديجة3160645396951

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينخديجة3160646456981

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكليلخديجة3160647304516

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديخديجة3160648502746

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساويخديجة3160649484362

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحاضيخديجة3160650353014

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعامريخديجة3160651553817

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرصافيخديجة3160652338205

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماهيريخديجة3160653415165

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيبخديجة3160654281719

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيخديجة3160655472645

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوميخديجة3160656520192
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشريحةخديجة3160657276966

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباغخديجة3160658518514

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزيهخديجة3160659329614

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتضدخديجة3160660313701

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروكيخديجة3160661302794

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسي الزهرخديجة3160662280696

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيسىخديجة3160663334407

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونيادخديجة3160664297645

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا عبيدخديجة3160665434998

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفخاريخديجة3160666350872

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيرات سابقخديجة3160667348607

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ابهايجخديجة3160668262166

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكزوليخديجة3160669576606

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكالخديجة3160670361098

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيريخديجة3160671488930

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكخديجة3160672469614

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركيشةخديجة3160673478575

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشريخديجة3160674250872

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانخديجة3160675520496

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماشطخديجة3160676344228

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسصالميخديجة3160677322246

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيبخديجة3160678342903

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرخديجة3160679464654

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزيديةخديجة3160680372869

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوافخديجة3160681486040

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزطةخديجة3160682509063

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمالليخديجة3160683254437

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاد خديجة3160684471564

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سرحاني خديجة3160685403269

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم معروف خديجة3160686626324

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمام خديجة3160687304118

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بركاتي خديجة3160688461922

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمري خديجة3160689306323

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوكي خديجة3160690300495

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيق خديجة3160691384892

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغشاوي خديجة3160692290641

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جامع خديجة3160693444510

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكنيك      خديجة3160694249040

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصريخولة3160695594226

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبهيخولة3160696243178

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكير خولة3160697335927

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفوال خولة3160698275840

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطيشدامي3160699403287

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدومرويداوود3160700465898

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويميدنيا3160701346935

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكطيبدنيا3160702529280

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوميدنيا3160703499861

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشمامةدنيا3160704494511

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيددنيا3160705303812

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهلل القائمدنيا3160706320073

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحرش دنيا3160707518168

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوهالي دنيا3160708285681

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدارعوتدونيا3160709492502

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيظميدونية3160710279133

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيرابحة3160711417425

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحنونيراضية3160712378115

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكمونيراضية3160713548294
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بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الترماستي رباب3160714306106

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيرجاء3160715269796

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظمي الكارجاء3160716340573

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوغاليرجاء3160717493208

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاررجاء3160718284411

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأردوسرجاء3160719376872

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينرجاء3160720252731

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومعزةرجاء3160721292467

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجريرجاء3160722599487

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدافيع رجاء3160723259205

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدغوغي رجاء3160724380121

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمومنيرحال3160725425129

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالعوانيرشيد3160726507363

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانرشيد3160727337283

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهاريرشيد3160728356802

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواسيرشيد3160729508739

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرموزيرشيد3160730286218

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسهابةرشيد3160731331336

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاجرشيد3160732542470

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجديرشيد3160733357796

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدار حنينرشيدة3160734480114

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسميرشيدة3160735325489

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمونرشيدة3160736346126

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفساقرشيدة3160737493614

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكرودرشيدة3160738264796

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدريرشيدة3160739345773

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرافيرشيدة3160740315280

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمشاني رشيدة3160741525571

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيف    رشيدة3160742483272

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساجدرضا3160743424700

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيرضا3160744445361

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمغاررضا3160745285627

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االفقيهي رضا3160746475377

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساط رضا3160747468491

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشهريرضوان3160748317678

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابي ايت رضوان3160749351435

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضاررضوان3160750614055

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحرضوان3160751289664

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمقدمرضوان3160752315557

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتقرضوان3160753477360

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطالبرضوان3160754621289

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمريحرضوان3160755575064

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريرضوان3160756332835

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواهليرضوان3160757338052

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولخيررضوان3160758551692

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيميرضوان3160759602897

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضوليرضوان3160760474405

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقرضوان3160761361391

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحالوي رضوان3160762329507

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبخاري رضوان3160763499102

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرامة رضوان3160764477229

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قندري رضوان3160765303519

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبياض رضوان3160766315495

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رفيق رضوان3160767361127

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسي رضى3160768528716

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغداديرقية3160769293777

بنور سيدي السادس، محمد شارعبنور سيديالتأهيلية الغزالي االمام ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابيرقية3160770271453
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالروىرقية3160771358204

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصباويالعالم روح3160772362928

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاصيديريحانة3160773346341

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوناسريم3160774253112

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةزريوح3160775297292

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبزكريا3160776337148

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدزكرياء3160777269661

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبية بنزكرياء3160778240732

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزهريزكرياء3160779594526

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوارزكرياء3160780335346

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانزكرياء3160781295765

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكوسزكرياء3160782247193

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغردزكرياء3160783345437

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعفسزكرياء3160784362152

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفالحةزكرياء3160785400892

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحيونزكرياء3160786303383

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناهضزهراء3160787344326

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديزهراء3160788281854

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياززهراء3160789317605

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيني زهراء3160790245154

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهد زهراء3160791296310

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيزهرة3160792438248

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيزهرة3160793356186

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشوزهرة3160794289157

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غريب زهرة3160795308412

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلغازي زهرة3160796423103

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهدي زهرة3160797349758

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسولزهور3160798302164

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامين الحيانيزهور3160799411229

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفوضزهير3160800380250

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هديزهير3160801395365

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الهاشيميزهير3160802486509

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكدرةزهير3160803621978

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملحاويزهير3160804247913

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترعانزهير3160805571437

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرورزهير3160806347455

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخراز زهير3160807390631

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنسر زهير3160808337279

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عشاق  زهير3160809562189

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويدانزهيرة3160810347224

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشتاويزهيرة3160811303686

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبشينةزهيرة3160812346025

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدزهيرة3160813273090

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضرارزهيرة3160814338622

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضيزهيرة3160815249626

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكالي زهيرة3160816333541

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسحايمدزوهير3160817542401

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزحافزينب3160818321745

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا نصرزينب3160819346322

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريزينب3160820461739

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحميزينب3160821306307

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعوينةزينب3160822284798

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباقوريزينب3160823362693

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويدانزينب3160824330787

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدراويزينب3160825517318

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوليزينب3160826497957

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارشيدزينب3160827360231
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرزينب3160828418078

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمالقزينب3160829517065

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمينزينب3160830312469

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانزينب3160831573606

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرسةزينب3160832390146

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيزينب3160833316250

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكرودزينب3160834285356

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذكيرزينب3160835480906

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكزينب3160836348750

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليةزينب3160837524599

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمرانزينب3160838447822

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعيزينب3160839483585

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كوشطوزينب3160840563533

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونيزينب3160841410690

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريزينب3160842360466

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزركيل زينب3160843364574

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالمزينب3160844546145

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشباكوزينب3160845339018

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامصابحزينب3160846604961

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوانيزينب3160847241990

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبروكيزينب3160848266920

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالختيرزينب3160849287900

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبود زينب3160850540472

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسائح إبن زينب3160851326956

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوهدلة زينب3160852286630

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العسري زينب3160853629826

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزقي زينب3160854617214

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفسارة3160855608899

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدةسارة3160856334430

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرويشيسارة3160857420052

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونحيزةسارة3160858280907

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكسبانسارة3160859291342

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عاطيسارة3160860441611

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحجيبي سارة3160861579334

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقسامية3160862370185

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيسعاد3160863439153

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتويجرسعاد3160864329919

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدافعسعاد3160865619779

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسعاد3160866608790

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمانيسعاد3160867335791

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديسعاد3160868438348

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعودةسعاد3160869521142

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالفقيرسعاد3160870480126

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونسعاد3160871350278

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلولةسعاد3160872543307

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسماويسعاد3160873471290

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوانيسعاد3160874542555

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقسعاد3160875250823

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسبايبيسعاد3160876479641

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجغيدر سعاد3160877565774

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوفيرسعد3160878420947

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكارسعدية3160879265132

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقسعيد3160880309448

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستيف بنسعيد3160881355876

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيفسعيد3160882346411

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعروبسعيد3160883508966

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغوغيسعيد3160884529376
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوميسعيد3160885494998

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوندارسعيد3160886441898

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهوبةسعيد3160887510235

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمسعيد3160888478727

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحسعيد3160889594951

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالراويسعيد3160890361499

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدامريسعيد3160891333973

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرتمة نظيفسعيد3160892336481

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارسعيد3160893325736

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرقوريسعيد3160894302398

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيرشسعيد3160895408193

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحاريسعيد3160896305587

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنطناتسعيد3160897504388

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشواطيسعيد3160898241199

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعروصيسعيد3160899511529

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين محيسعيد3160900339272

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويسعيد3160901340006

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقيمسعيد3160902501379

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويدانسعيد3160903340849

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانسعيد3160904339761

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغماتي سعيد3160905460277

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعشرةسعيدة3160906499934

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوركسعيدة3160907329106

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافلكةسعيدة3160908363148

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحسعيدة3160909309480

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتمسكسعيدة3160910598485

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإراويسعيدة3160911320112

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقسعيدة3160912346056

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاسةسعيدة3160913328056

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعساويسعيدة3160914348443

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندحمانسعيدة3160915555036

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمغاريسعيدة3160916354644

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعاينيسعيدة3160917559560

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحايمسعيدة3160918566076

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمسعيدة3160919284524

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمغار سعيدة3160920330721

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذهبي سعيدة3160921308958

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرتمي  سعيدة3160922496399

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتامريسفيان3160923570288

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنزون بنسفيان3160924376559

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكناويسفيان3160925616857

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريسفيان3160926318929

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالهناسفيان3160927255683

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرميسفيان3160928334616

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاليليسفيان3160929319228

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبسفيان3160930556251

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكناليسفيان3160931341295

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكروديسفيان3160932510829

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقيمسفيان3160933277908

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدسفيان3160934458920

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العالم سفيان3160935445154

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نفيل سفيان3160936420818

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجم سفيان3160937491962

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريفسكينة3160938304731

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفردوس سكينة3160939302397

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكميرسكينة3160940322789

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبليسكينة3160941333962
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بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشترايسكينة3160942466476

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبفرانسكينة3160943369105

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيسكينة3160944360892

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاقسكينة3160945538484

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمديسكينة3160946446297

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعنيبةسكينة3160947392031

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلسكينة3160948263987

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبيلسكينة3160949296134

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاشسكينة3160950269101

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاقسكينة3160951475411

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعرالدينسكينة3160952335910

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهاريسكينة3160953526989

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناتيسكينة3160954292888

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوليسكينة3160955331071

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيرسكينة3160956284013

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينيسكينة3160957336241

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواهليسكينة3160958513649

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرضيسكينة3160959584987

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين شمسسكينة3160960243356

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحواويسكينة3160961573102

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبهابسكينة3160962475582

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخروبينسكينة3160963330586

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكلياطسكينة3160964557820

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصير سكينة3160965408015

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعد سكينة3160966342343

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحنين سكينة3160967557646

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هشام سكينة3160968567893

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغفور سكينة3160969476031

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلسلمى3160970493371

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقويريسلمى3160971613587

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهرسلوى3160972357461

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألنبلسلوى3160973472279

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغرسوانسلوى3160974488305

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنبلسيسلوى3160975345006

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاتحيسلوى3160976496653

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيدوحسلوى3160977346022

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطيسليمة3160978436597

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديسماح3160979320415

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبيسمية3160980479358

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبسمية3160981601100

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النوينيسمية3160982277362

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظريفسمية3160983285392

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطف سمية3160984281020

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحموميسميحة3160985242144

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغيبةسمير3160986495404

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمسمير3160987330387

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينيسمير3160988244755

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهواريسميرة3160989326659

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيسميرة3160990491507

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفريسميرة3160991320453

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفينيسميرة3160992269449

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويسميرة3160993511323

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميديسميرة3160994384319

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوطارقسميرة3160995480728

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاويسميرة3160996473237

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرهوشي سميرة3160997280670

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخرصةسناء3160998463067
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليةسناء3160999431211

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيرسناء3161000283899

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغريبسناء3161001335545

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاقيسناء3161002332974

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانيسناء3161003249543

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنسناء3161004273449

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهداجيسناء3161005301060

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويديسناء3161006332431

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموقاتسناء3161007614979

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوسةسناء3161008434434

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكورسناء3161009605531

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسناء3161010361101

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسمسناء3161011458820

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكريمسناء3161012350711

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرب سناء3161013548827

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحة سناء3161014549817

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرازقي سناء3161015508412

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماملياسسهام3161016466635

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناميسهام3161017304398

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوابيسهام3161018516457

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتصيرسهام3161019591413

بنور سيدي البشيري، الفقيه زنقةبنور سيدياإلعدادية الزهراء فاطمة ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيورسهام3161020532880

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحماميسهام3161021476932

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشطاجسهام3161022329384

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرباتسهام3161023515122

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوداليسهام3161024354960

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراري سهام3161025445596

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالسهام3161026309421

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديبةسهام3161027353962

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعيساويسهام3161028290031

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشسهام3161029382173

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزننسهام3161030246631

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاهيمسهام3161031275980

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشافعيسهام3161032277448

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانسهام3161033376324

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحرشيسهام3161034506330

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهارسهام3161035535409

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عكرود سهام3161036270125

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرش سهام3161037282890

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفقير سهام3161038450731

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاوي سوكنة3161039514430

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبسومية3161040574894

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعسومية3161041333447

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيسومية3161042437194

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسميسومية3161043287572

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتيحيسومية3161044421386

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبوبيسومية3161045520896

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعينسومية3161046480637

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفاضسومية3161047434216

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطيلةسومية3161048474678

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصبحي سومية3161049380198

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريشراف3161050347286

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعديلي الدين شراف3161051286836

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدراسشرف3161052406053

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرهللاالدين شرف3161053354910

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكداك الدين شرف3161054616874

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهيبةشروق3161055253808
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهي شفيقة3161056447158

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيرشهيدة3161057278795

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعيشيفاء3161058316632

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركبةشيماء3161059264392

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركابشيماء3161060353677

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحماديشيماء3161061505255

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحبيبةشيماء3161062292653

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابتشيماء3161063255122

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحدشيماء3161064388376

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيبشيماء3161065401668

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حضار شيماء3161066243954

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخياطي شيماء3161067497897

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيو شيماء3161068354752

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوبي شيماء3161069278548

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطارصابر3161070452620

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحياةصابر3161071338161

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصراويصارة3161072248796

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداودية بنصباح3161073534710

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويسيصديق3161074531206

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزصفاء3161075250239

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوجصفاء3161076294312

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرونصفية3161077267822

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباس صفية3161078513794

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحنينصالح3161079405630

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويالدين صالح3161080347537

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندادة الدين صالح3161081327653

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتمالدين صالح3161082349976

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعونالدين صالح3161083544230

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكي الدين صالح3161084330191

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةصوفيا3161085283124

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلولضحى3161086462473

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضريطارق3161087352923

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنبيطارق3161088633000

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيانطارق3161089578197

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرايفطارق3161090370651

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورطارق3161091319864

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفضالطارق3161092452257

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضميريطارق3161093535566

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعساليطارق3161094604974

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي طارق3161095613076

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارطام3161096500293

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرغاتيطامو3161097583326

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةطلحة3161098288558

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيعادل3161099360674

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكعادل3161100503191

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالويعادل3161101479804

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرافيعادل3161102287872

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعادل3161103337097

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمهولعادل3161104435150

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضيعادل3161105300475

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسيعادل3161106333906

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتامرعادل3161107430397

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراوي عادل3161108506537

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريعائشة3161109295822

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبريكعائشة3161110278608

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيدانعائشة3161111313092

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفنانيعائشة3161112419666

123/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصلوحي الشريفعائشة3161113507941

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيضرعائشة3161114468343

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرفويعائشة3161115354900

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاروشعائشة3161116454015

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيعائشة3161117629048

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموافيعائشة3161118302710

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغضبانعائشة3161119355679

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفيعائشة3161120484335

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتميمعائشة3161121249463

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزحالعائشة3161122289605

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيعائشة3161123566220

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيدةعائشة3161124507566

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفظانعائشة3161125331772

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالعائشة3161126278022

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجكريضعائشة3161127495235

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابورحيمعائشة3161128358338

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينيعائشة3161129284303

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالنصر عائشة3161130339129

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغزالني عائشة3161131595999

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفيقي عائشة3161132438188

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضراوي عائشة3161133320513

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسي شفيق عائشة3161134335731

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاين عائشة3161135452903

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطعباس3161136415842

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكناويعباس3161137489348

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديرعباس3161138442637

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقليليعباس3161139524481

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبىعبد3161140361991

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجماوياالله عبد3161141486814

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم انويصر االله عبد3161142419889

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجامعالجبار عبد3161143323206

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعودةالجبار عبد3161144465409

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيرالجبار عبد3161145331378

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتامرالجليل عبد3161146568838

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموسلكالجليل عبد3161147281357

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارالحافظ عبد3161148535709

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلفيالحفيظ عبد3161149323756

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيديالحفيظ عبد3161150616109

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحل الحفيظ عبد3161151361023

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازغاريالحق عبد3161152437489

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعامريالحق عبد3161153244837

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغداديالحق عبد3161154320608

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعقةالحق عبد3161155420842

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيز الحق عبد3161156425048

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفرانالحكيم عبد3161157353459

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمانالحكيم عبد3161158486462

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيض الحكيم عبد3161159520603

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرحيلي الخالق عبد3161160492891

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرنيسيالرحمان عبد3161161487612

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدالرحمان عبد3161162478249

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريدي الرحمان عبد3161163410796

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسني الرحمن عبد3161164605221

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريكيعةالرحيم عبد3161165408137

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيالرحيم عبد3161166604807

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشابالرحيم عبد3161167325107

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبالرحيم عبد3161168562843

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوفانيالرحيم عبد3161169431931

124/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفريالرحيم عبد3161170431011

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعبادالرحيم عبد3161171520180

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادالرحيم عبد3161172455839

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميالرحيم عبد3161173491039

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفالرحيم عبد3161174463981

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيم الرحيم عبد3161175390828

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حدوش الرحيم عبد3161176270853

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمالةالرزاق عبد3161177256464

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدالرزاق عبد3161178564744

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالن الرزاق عبد3161179459140

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيزالسالم عبد3161180443268

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغدا بنالسالم عبد3161181334039

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم احميص السالم عبد3161182319681

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماراوي السالم عبد3161183448854

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمري الصماد عبد3161184298041

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيالصمد عبد3161185604356

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين زينالصمد عبد3161186564683

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكالط الصمد عبد3161187399843

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوركالعاطي عبد3161188438206

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعديديالعاطي عبد3161189249952

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفيالعالي عبد3161190485695

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوفاليالعالي عبد3161191310678

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدين سراج العالي عبد3161192256459

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفرخي  العالي عبد3161193319703

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداويديالعزيز عبد3161194598418

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرالعزيز عبد3161195368985

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطالعزيز عبد3161196501471

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراديالعزيز عبد3161197428901

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانالعزيز عبد3161198248821

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانيالعزيز عبد3161199330940

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيدياإلعدادية السوسي المختار ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبي العزيز عبد3161200321165

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحموني العزيز عبد3161201262952

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكرالعظيم عبد3161202392262

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعبةالغاني عبد3161203351201

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواعرالغاني عبد3161204354004

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي الغاني عبد3161205526974

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنضورالغفور عبد3161206351160

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحياة عينالغفور عبد3161207308531

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزويرةالغفور عبد3161208439608

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغانميالغني عبد3161209501509

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواليالغني عبد3161210304470

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفيديالغني عبد3161211621679

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبيالغني عبد3161212564313

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنعيسىالغني عبد3161213242646

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابر الغني عبد3161214409947

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العروي الغني عبد3161215263441

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتياري الفتاج عبد3161216508368

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليبالفتاح عبد3161217447183

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيقالفتاح عبد3161218481385

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاجالقادر عبد3161219324720

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشانالقادر عبد3161220592391

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلالكبير عبد3161221572021

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكردوديالكبير عبد3161222345344

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوميالكريم عبد3161223382082

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوزوزيالكريم عبد3161224335347

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظالكريم عبد3161225286520

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشوميالكريم عبد3161226288142
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشيريالكريم عبد3161227354666

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريدة بنالكريم عبد3161228610498

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيراللطيف عبد3161229630749

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضاللطيف عبد3161230332161

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافرجاللطيف عبد3161231293975

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقاللطيف عبد3161232288787

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سليب اللطيف عبد3161233446899

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسفريهللا عبد3161234476179

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرعاويهللا عبد3161235615310

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرورامهللا عبد3161236466379

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحكيمهللا عبد3161237327673

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمراويهللا عبد3161238448923

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرهللا عبد3161239628348

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البيض هللا عبد3161240522408

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالمالمالك عبد3161241428344

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمالالمجيد عبد3161242523982

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيدةالمجيد عبد3161243513220

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابالمنعم عبد3161244458623

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مرغوبي المنعم عبد3161245624825

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحيالمنعيم عبد3161246396904

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقوريالمولى عبد3161247317755

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاالنبي عبد3161248563845

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشكو النعيم عبد3161249599941

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابط النور عبد3161250439880

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيالهادي عبد3161251291148

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولعينينالهادي عبد3161252486950

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنبيالهادي عبد3161253339724

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرد الهادي عبد3161254409658

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراكةالواحد عبد3161255270917

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنادرالواحد عبد3161256399355

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفارسيالواحد عبد3161257285544

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسيالواحد عبد3161258282914

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريش الوافي عبد3161259398242

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلدونالوهاب عبد3161260341354

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدهللاعبداالاله3161261329440

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاهرعبداالله3161262269926

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدامي بنعبداالله3161263252829

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنعبداإلله3161264257372

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموناتيق عبداالله3161265462065

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوي عبداإلله3161266508860

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحلويعبدالباسط3161267332248

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباسعبدالحق3161268500751

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضيان عبدالحق3161269305308

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنانعبدالحكيم3161270391683

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعينعبدالخالق3161271258712

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداكيرعبدالرحمان3161272362077

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيفيعبدالرحمان3161273391840

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديعبدالرحيم3161274284378

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانعبدالرحيم3161275455201

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكناويعبدالرحيم3161276538512

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريعبدالرحيم3161277427011

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرامي عبدالرحيم3161278345569

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمسيد عبدالرحيم3161279276113

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبوبعبدالرزاق3161280392648

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريعبدالرزاق3161281267646

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعنيبةعبدالرزاق3161282304142

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكميديعبدالرزاق3161283381190
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الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ارفالي عبدالرزاق3161284492048

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحاج بن عبدالرزاق3161285445414

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمقدمعبدالسالم3161286507807

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترابيعبدالسالم3161287451943

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزواغيعبدالصادق3161288349259

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماراويعبدالعاطي3161289511252

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمدعبدالعالم3161290256510

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كونةعبدالعالي3161291268398

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنامعبدالعالي3161292410386

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفيعبدالعالي3161293455576

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خيار عبدالعالي3161294463091

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبيطيعبدالعزيز3161295504298

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلولعبدالعزيز3161296277465

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزعبدالعزيز3161297450175

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالباقيعبدالعزيز3161298275154

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصباحعبدالعزيز3161299456565

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هانت عبدالعزيز3161300330431

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسمي عبدالعزيز3161301593592

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضعبدالغاني3161302608049

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزعموتي عبدالغاني3161303360505

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيعبدالغفور3161304251144

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنفيعبدالغني3161305468881

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيعبدالفتاح3161306362227

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعوديعبدالفتاح3161307342295

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعبدالقادر3161308570125

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديرعبدالكبير3161309267166

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمامةعبدالكبير3161310607889

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعنكرعبدالكبير3161311604485

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزيعبدالكريم3161312297809

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحانعبدالكريم3161313533040

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويعبدالكريم3161314253351

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفريعبدالكريم3161315334485

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخترانعبدالكريم3161316361578

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرعبداللطيف3161317252707

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزيدعبداللطيف3161318291250

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضرفيعبداللطيف3161319259666

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريع عبداللطيف3161320591439

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهتاكعبدهللا3161321382445

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزݣوديعبدهللا3161322580159

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعنانيعبدهللا3161323241010

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربيعبدهللا3161324418150

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقعبدهللا3161325418147

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرافعيعبدهللا3161326328593

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيف عبدهللا3161327306000

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرعبدالمالك3161328246530

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريعبدالمجيد3161329344303

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوناسعبدالمجيد3161330248665

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكداكعبدالمجيد3161331554404

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبعبدالمجيد3161332274873

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبالةعبدالمجيد3161333419116

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشباكي عبدالمنعم3161334448438

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقدوريعبدالناصر3161335308927

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقائد بنعبدالنعيم3161336379451

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريعبدالهادي3161337496445

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونعبدالهادي3161338464820

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيتونيعبدالهادي3161339354922

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكادوعبدالهادي3161340618002
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتائبعبدالهادي3161341332464

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدازي عبدالهادي3161342305367

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكردوسيعبدالواحد3161343318160

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمانيعبدالواحد3161344353825

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكميحة عبدالواحد3161345344317

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجريفي عبدالواحد3161346534776

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطلعيعتمان3161347563738

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزيعثمان3161348298986

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمشاوريعثمان3161349438012

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكتانيعثمان3161350345364

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشويبةعثمان3161351545218

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهعثمان3161352468975

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمنيعثمان3161353304558

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعثمان3161354272353

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحالويعثمان3161355422433

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغداديعثمان3161356505714

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورعثمان3161357324218

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيتوعثمان3161358519962

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورقانعثمان3161359254243

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالوي عثمان3161360250030

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكحيل عثمان3161361336916

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكراب عثمان3161362587739

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبفرانعدنان3161363247641

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العثمانيالدين عز3161364427955

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريالدين عز3161365360195

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصافيعزالدين3161366341336

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدريععزالدين3161367613342

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطعزالدين3161368478015

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرميدعزالدين3161369366303

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورعزالدين3161370333777

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحماديعزالدين3161371612803

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيالنيعزالدين3161372508506

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزركعزالدين3161373308240

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانيعزالدين3161374303575

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلويعزالدين3161375309886

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهجهوجعزالدين3161376442598

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيبعزالدين3161377493226

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زبيدة عزالدين3161378329551

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيعزوز3161379355609

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوريعزيز3161380302090

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيعزيز3161381334908

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصونيعزيز3161382606587

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسخونيعزيز3161383298102

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابطعزيز3161384582028

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشريفةعزيز3161385247191

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الذهبيعزيز3161386502624

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوليعزيز3161387472177

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجراريعزيز3161388304890

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسيعزيز3161389267801

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماراويعزيز3161390439493

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاصلةعزيز3161391386548

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونعزيز3161392412214

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاط عزيز3161393328148

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنان عزيز3161394600337

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالح عزيز3161395251996

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماكريعزيزة3161396409364

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوابيعزيزة3161397550914
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الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرافيعزيزة3161398311270

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقرعزيزة3161399446220

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديالتأهيلية العزيز عبد بن عمر ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممداحعزيزة3161400361520

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوافعزيزة3161401538673

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدراويعزيزة3161402285302

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيميعزيزة3161403332987

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحعزيزة3161404437649

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيدعزيزة3161405385954

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغالمي عزيزة3161406264455

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عبو عزيزة3161407468965

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانعشباني3161408252336

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيعصام3161409531576

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدعصام3161410264136

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالشهبعصام3161411240561

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطعفاف3161412335964

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحرزيعفاف3161413552900

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبيعالء3161414326581

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميرعالل3161415543849

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناصرعلي3161416276512

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعلي3161417630216

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقديعلي3161418293983

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالمعلي3161419331728

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانعابد علي3161420379161

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمييدعلية3161421585119

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدريعماد3161422408785

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي عالمعماد3161423403267

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوبيزعماد3161424304333

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزيعماد3161425362463

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اوسيديعمر3161426429426

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكامعمر3161427525242

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالعمر3161428256602

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيف عبدعمر3161429334138

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعمر3161430591045

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعالمعمر3161431467493

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلغيتي هاللعمر3161432484824

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوطيعواطف3161433526585

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروانيعواطف3161434566233

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيبر عواطف3161435384497

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكالي عيدة3161436334269

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنيعيسى3161437354222

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوانيعيسى3161438270989

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرومغزالن3161439509321

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجفيطةغزالن3161440330581

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتيسغزالن3161441592029

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهديغزالن3161442334588

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرغزالن3161443534470

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيتاريغزالن3161444266590

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاكيغزالن3161445333965

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفريغزالن3161446329489

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبغزالن3161447473979

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضيغزالن3161448299613

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعواجيغزالن3161449466148

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبوديغزالن3161450515365

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكروديغزالن3161451281131

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديغزالن3161452327081

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعبدليغزالن3161453260402

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزغزالن3161454565676
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بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريني غزالن3161455624453

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصبان غزالن3161456425293

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتمغيثة3161457536183

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرغيثة3161458343158

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجديغيثة3161459482648

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيريغيثة3161460285748

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحوغيثة3161461328749

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهب غيثة3161462251505

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانفاتحة3161463506982

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوهريفاتحة3161464488677

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالوراويفاطمة3161465472658

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريفاطمة3161466591335

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغاشيفاطمة3161467302978

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحتاتفاطمة3161468472062

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلسماعيلي السايسيفاطمة3161469314204

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيبزفاطمة3161470476938

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصراويفاطمة3161471379428

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاتحيفاطمة3161472353051

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحارتيفاطمة3161473346645

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهموفاطمة3161474586762

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجيففاطمة3161475568538

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجفاطمة3161476381166

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحجامفاطمة3161477543198

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيففاطمة3161478279635

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبارك بنفاطمة3161479434491

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسيففاطمة3161480398241

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراجفاطمة3161481351000

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزكاريفاطمة3161482299838

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميفاطمة3161483487884

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيفاطمة3161484253447

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتونسفاطمة3161485287436

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيفاطمة3161486594898

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديفاطمة3161487473621

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودقي فاطمة3161488385819

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيور فاطمة3161489586811

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمكعلل فاطمة3161490359469

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرادي فاطمة3161491482734

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعبيدات فاطمة3161492354212

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعينان فاطمة3161493420576

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبايد فاطمة3161494609665

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبارالزهراء فاطمة3161495583498

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقيفةالزهراء فاطمة3161496434494

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأغريبالزهراء فاطمة3161497285268

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتميمالزهراء فاطمة3161498518326

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوفائيالزهراء فاطمة3161499610413

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرالزهراء فاطمة3161500494803

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياسالزهراء فاطمة3161501446436

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفيالزهراء فاطمة3161502420892

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكعيشالزهراء فاطمة3161503528184

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرالزهراء فاطمة3161504511538

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتمالزهراء فاطمة3161505401903

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميميالزهراء فاطمة3161506409150

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوشيخالزهراء فاطمة3161507510663

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضميريالزهراء فاطمة3161508402519

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليشالزهراء فاطمة3161509495713

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوريالزهراء فاطمة3161510270060

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستاحيالزهراء فاطمة3161511466751
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقالزهراء فاطمة3161512320097

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفياطيالزهراء فاطمة3161513511990

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورزيقالزهراء فاطمة3161514278010

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشمشيالزهراء فاطمة3161515470782

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوالدزروالالزهراء فاطمة3161516317975

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسيلةالزهراء فاطمة3161517289133

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسن الزهراء فاطمة3161518470011

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مساعد الزهراء فاطمة3161519361422

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر الزهراء فاطمة3161520264514

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العزيز الزهراء فاطمة3161521348531

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضهري الزهراء فاطمة3161522268107

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقبيشفاطنة3161523459930

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهميفاطنة3161524482678

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموموفاطنة3161525527896

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصراويفاطنة3161526427761

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطريفاطنة3161527325038

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعاشي فاطنة3161528380908

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواعيفتيحة3161529540175

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونفتيحة3161530354470

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشاريفتيحة3161531355604

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروان فتيحة3161532319654

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكويعد فتيحة3161533312003

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشروففدوى3161534392854

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنورفدوى3161535306296

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعريفدوى3161536503138

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميمفدوى3161537341724

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورفدوى3161538279512

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزردانفدوى3161539449531

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسيحفرح3161540542241

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاميليفريد3161541252569

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم منيب فضيلة3161542492700

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنهشومفهيم3161543340079

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوطةفؤاد3161544242933

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالفالحفؤاد3161545256685

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاضيفؤاد3161546245392

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيفوزية3161547533549

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيفوزية3161548287845

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيرفوزية3161549488063

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عيادفوزية3161550463036

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الضهراوي فوزية3161551576117

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافل فوزية3161552341503

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكزولي فوزية3161553575970

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبدي   فوزية3161554311462

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين شمسفيصل3161555304713

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويدي كاظم3161556451394

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي كبور3161557472503

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخودايريكبورة3161558364768

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدكريم3161559600645

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحائطكريم3161560532290

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالراويكريم3161561588035

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبكريم3161562300137

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاغيكريم3161563303698

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتغازيتكريم3161564347869

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميكريمة3161565355314

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرة بنكريمة3161566473013

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندومةكريمة3161567428476

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعيساويكريمة3161568289847
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيميكريمة3161569322419

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزمرانيكريمة3161570346509

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريكريمة3161571342364

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغاركريمة3161572308237

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرنيكريمة3161573405725

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشتاوي كريمة3161574353093

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهاريكريمة3161575345125

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضالوي     كريمة3161576490367

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدادكلثوم3161577363971

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاطيبيكمال3161578477595

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصيريكمال3161579302145

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقكنزة3161580340734

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكاركوتر3161581418211

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيليكوثر3161582343630

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكدانيكوثر3161583385740

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحالويكوثر3161584341472

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللوككوثر3161585320258

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدومةكوثر3161586246761

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشداديكوثر3161587537433

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لطرش كوثر3161588253720

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرسر كوثر3161589495338

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدي كوثر3161590282023

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطاللتهم3161591300987

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسليملبنى3161592580568

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحيشيلبنى3161593260574

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجعطورلبنى3161594326726

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوين لبنى3161595341170

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمنونلحسن3161596269043

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونلحسن3161597257363

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحجولحسن3161598270593

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفيديلحسن3161599320299

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتصملحسن3161600309197

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكراين لحسن3161601420261

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنورلطيفة3161602451580

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشلطيفة3161603317359

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  الفاضليلطيفة3161604486589

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالخضرةلطيفة3161605318437

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادلطيفة3161606392246

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستكفيلطيفة3161607362213

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوباللطيفة3161608298451

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربوحلوبنة3161609353145

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتقيلوبنة3161610500244

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلليلى3161611340605

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفليلى3161612327153

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممارسيطليلى3161613411576

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنورليلى3161614488435

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعالويليلى3161615399852

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلليلى3161616597247

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكوشليلى3161617397569

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجيمليلى3161618634568

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونيليلى3161619349510

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبيضليلى3161620514743

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعيليلى3161621518293

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشامةليلى3161622349199

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهرليلى3161623310060

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستاريليلى3161624401543

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرليلى3161625313950
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوانليلى3161626357542

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيميليلى3161627342271

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرالدهبليلى3161628315807

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدليلى3161629293429

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرسر ليلى3161630520218

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الركبة ليلى3161631326518

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بحار ليلى3161632540811

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدماطو3161633577082

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنور عبدمامة3161634524025

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفماهر3161635588139

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسونةمبارك3161636476340

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهران مبارك3161637432585

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم احماسو مبارك3161638362142

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعابدمباركة3161639449816

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشاركي مباركة3161640496589

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسي مباركة3161641264471

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةمبراك3161642271934

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعمامة مجيدة3161643329257

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيبع مجيدة3161644260891

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانفتاحمحجوبة3161645394421

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجبمحسن3161646479962

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصفيمحسن3161647360226

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصبيمحسن3161648484886

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنونمحسن3161649296997

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمينيمحسن3161650298331

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدةمحسن3161651291807

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيالنيمحسن3161652506831

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحاسمحسن3161653451809

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرواويمحسين3161654276084

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكريمحمد3161655527953

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحضراتيمحمد3161656284018

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويسرانمحمد3161657308545

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريصمحمد3161658536360

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراقبيمحمد3161659311316

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوزيمحمد3161660299714

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونمحمد3161661256904

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكوسمحمد3161662304222

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاويمحمد3161663312196

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافيعيمحمد3161664525487

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفيمحمد3161665380365

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقريمحمد3161666605427

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمزوارمحمد3161667514959

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعز اممحمد3161668327917

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادمحمد3161669490008

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجياللي بنمحمد3161670576452

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافعيمحمد3161671303164

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيمحمد3161672441327

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانمحمد3161673290044

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهرمحمد3161674305168

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيمحمد3161675285036

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعساليمحمد3161676328382

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدريمحمد3161677317617

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخريبشمحمد3161678296729

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازوينمحمد3161679337465

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوادمحمد3161680392622

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجادليمحمد3161681365226

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيريمحمد3161682310654
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيفمحمد3161683329623

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضمحمد3161684418199

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباديةمحمد3161685316672

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنمحمد3161686314199

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخميرمحمد3161687633028

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشريقيمحمد3161688517847

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنضيفمحمد3161689284598

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشيديمحمد3161690522447

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرسول بنعبدمحمد3161691439047

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجميمحمد3161692316498

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيانمحمد3161693303802

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائفيمحمد3161694629594

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريكاتمحمد3161695302180

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزويترمحمد3161696421994

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفمحمد3161697283609

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغطوسمحمد3161698525523

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحباشيمحمد3161699438312

بنور سيدي المسكيني، رحال شارعبنور سيدياإلعدادية لفطواكي حمان ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيمحمد3161700282262

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعيمحمد3161701545632

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطياشمحمد3161702260433

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنابغةمحمد3161703307567

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناريمحمد3161704354176

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماعزيمحمد3161705270240

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصرمحمد3161706507895

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسان محمد3161707550432

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيري محمد3161708400860

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزاهر محمد3161709581190

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كريبي محمد3161710387270

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدين محمد3161711297781

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيالي محمد3161712532327

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غالب محمد3161713429577

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدور محمد3161714532150

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردي محمد3161715582349

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخياطيأمين محمد3161716394504

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتوكيالمنعم عبد محمد3161717566689

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكردة مديحة3161718454203

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلمراد3161719423167

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالمراد3161720430306

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعيمراد3161721578198

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرسيمراد3161722446827

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخلوقمراد3161723401264

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحباشمراد3161724408513

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباديمراد3161725339890

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أبورحيممراد3161726283161

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغارمراد3161727292786

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضليمراد3161728360971

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنزون مراد3161729365130

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شقور مراد3161730614057

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموكةمروان3161731362441

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةمرية3161732530422

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفرانمرية3161733423852

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتيه مريم3161734467550

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنجيمريم3161735338381

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزمريم3161736288829

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغشيوةمريم3161737400241

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيوانمريم3161738396228

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباسيدمريم3161739363312
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشمريم3161740457921

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشارمريم3161741592117

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحاجزمريم3161742400043

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابولرماشمريم3161743320955

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحنونيمريم3161744378502

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديكيمريم3161745486373

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجريمريم3161746320581

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خويا ايتمريم3161747536870

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهريمريم3161748343957

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالمريم3161749596555

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكشاطيمريم3161750358663

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجديمريم3161751361275

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوجمريم3161752261883

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمومريم3161753331465

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونعيممريم3161754254739

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيمريم3161755355825

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحجوبيمريم3161756471764

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرفعاويمريم3161757254832

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعوفيمريم3161758389489

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلحاويمريم3161759363371

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغفورمريم3161760466129

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراجمريم3161761290245

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنيبةمريم3161762545468

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيلمريم3161763334845

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوبالليمريم3161764344805

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوراديمريم3161765314179

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهرةمريم3161766393325

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمقدممريم3161767506231

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاطفيمريم3161768297843

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزوزيمريم3161769524033

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمضانمريم3161770318164

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموناسمريم3161771256030

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوخال مريم3161772280403

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهاللية مريم3161773252199

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيد مريم3161774354088

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطن مريم3161775632361

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاشة مريم3161776457225

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العيبود مريم3161777413798

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممركة مريم3161778472937

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيشة مريم3161779355929

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواوا مريم3161780421871

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصيح مريم3161781536797

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنوار مريم3161782319408

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيمريمة3161783278262

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حراجممصطفى3161784260580

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتيسمصطفى3161785340258

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  خداجمصطفى3161786427404

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعيمصطفى3161787438394

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعواجمصطفى3161788350468

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوكمصطفى3161789326024

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعروجةمصطفى3161790612818

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوريمصطفى3161791402269

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكناومصطفى3161792590721

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحمعاد3161793484862

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليململيحمعاد3161794487270

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرايديمعاد3161795350495

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبريمعاذ3161796325140
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقويدمعاذ3161797444042

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحةمعبد3161798597213

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقليلمليكة3161799581744

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيتومليكة3161800332343

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعيزةمليكة3161801441542

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموساويمليكة3161802449327

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحموديمليكة3161803433960

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنور مليكة3161804369522

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشقر مليكة3161805346097

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازمنال3161806455572

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي عالممنصيف3161807607152

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنينيمنى3161808321343

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجبيمنى3161809443539

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانمنى3161810360538

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكوثارمنى3161811524090

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونمنى3161812546875

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بخليجة منير3161813341839

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنايليمها3161814307001

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريموراد3161815286029

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القداف بنموسى3161816564088

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبيرةمونة3161817307308

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطالويمونية3161818346689

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ازعيممونية3161819482571

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبورمونير3161820285217

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سعدون ميلود3161821529389

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهجورميلودة3161822476805

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطالميلودة3161823492044

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرمينة3161824483231

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحراويمينة3161825439212

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مخلصمينة3161826363617

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسايح مينة3161827254819

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيزي نادية3161828476633

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوحدونادية3161829346305

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعريشنادية3161830576779

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقافيةنادية3161831361656

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوافنادية3161832263889

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسخوننادية3161833448921

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعيزينادية3161834422872

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوشطونادية3161835498455

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقندرينادية3161836578540

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرباحنادية3161837303300

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجديدنادية3161838323106

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعقبانينادية3161839277144

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالمنادية3161840480618

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلولنادية3161841488076

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحنيننادية3161842334433

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمصامنادية3161843340983

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهزماننادية3161844299921

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونينادية3161845287178

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيالفينادية3161846584380

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحلينادية3161847483751

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصافي بن نادية3161848286275

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيك نادية3161849331834

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءنافع3161850285457

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدونبيل3161851463158

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمرنبيل3161852527316

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقية بننبيل3161853246166
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسينبيل3161854320152

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلولنبيل3161855511128

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيبةنبيل3161856258937

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاتفي نبيل3161857296625

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهفنبيلة3161858341022

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبينجاة3161859581242

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعميرينجاة3161860416315

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفروجينجاة3161861398760

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاقلنجاة3161862470959

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقاوينجاة3161863395950

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيبنجاة3161864548481

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرنجاة3161865328318

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارنجاة3161866350700

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مهداوي نجاة3161867252666

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكريم نجاة3161868481426

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوجليفة نجالء3161869596343

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفياضنجمة3161870312675

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعايدينجوى3161871357345

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزادينجوى3161872270790

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطننجوى3161873456487

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالمنجوى3161874536087

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغريبنجيب3161875339844

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجديانينجيب3161876362080

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياطنجيب3161877506646

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوطي نجيب3161878343194

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعومنجية3161879263182

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمديسينجية3161880479619

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرنجية3161881303879

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريدة بننجيم3161882340325

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيد ندى3161883527446

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسالمةنزهة3161884315547

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسوننزهة3161885439626

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطينزهة3161886480690

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدميرنزهة3161887353598

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسولينزهة3161888500906

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدردوشنزهة3161889466832

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرصان  نزهة3161890380542

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبيري نزهة3161891592754

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي نزهة3161892309272

بنور سيدي الخضراء، المسيرة شارعبنور سيديالتأهيلية يوليوز 30 ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويدي نزهة3161893434545

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقينسرين3161894401357

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصرنسيبة3161895344035

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسعدنسيمة3161896278261

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المعتصم نسيمة3161897431004

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورحيمنصيرة3161898303847

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيزنظيرة3161899286626

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحنشنظيرة3161900427123

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الراجا نظيرة3161901365155

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيننعمة3161902578292

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءنعناعة3161903323553

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورارينعيمة3161904538846

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتميم بننعيمة3161905309761

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاريخينعيمة3161906499604

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشبايلنعيمة3161907303443

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضةنعيمة3161908549828

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عطيةنعيمة3161909420995

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموزنيكنعيمة3161910304120
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الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسروالينعيمة3161911321255

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصرنعيمة3161912296543

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرماكينعيمة3161913313254

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدبيانينعيمة3161914577907

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صابرنعيمة3161915414807

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغواسنعيمة3161916564961

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشد نعيمة3161917511609

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم راكع نعيمة3161918449213

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرومي نعيمة3161919407393

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قرزاز نعيمة3161920405888

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويل نعيمة3161921483462

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعدينهيلة3161922462670

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقينهيلة3161923608469

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجلوننهيلة3161924350429

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدويمنهيلة3161925253317

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهلل معتضدنهيلة3161926401103

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسرارنهيلة3161927278747

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدنهيلة3161928494348

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبانينهيلة3161929461978

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرتينهيلة3161930290230

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيب نهيلة3161931405840

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخطار نهيلة3161932303003

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدنوال3161933303406

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشيطنوال3161934431660

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودارالدين نور3161935512222

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزمزوميالدين نور3161936395798

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربحينورا3161937413486

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروالينورالدين3161938334897

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرجاننورالدين3161939474947

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسينورالدين3161940444244

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرباشنورالدين3161941390850

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميقشنورالدين3161942594503

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروشنورالدين3161943478933

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطورنورالدين3161944308567

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجلحوحنورالدين3161945323093

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاوسينورالدين3161946289438

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغشاوينورالدين3161947283922

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرفجةنورالدين3161948503447

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرنورالدين3161949305101

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوعنانة نورالدين3161950492002

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مبشور نورالدين3161951267104

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضماننورة3161952283827

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرميدينورة3161953446739

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوحينورة3161954359739

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدننورة3161955307849

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقنورة3161956255022

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسيبنورة3161957527540

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاقبنورة3161958309961

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادي نورة3161959286648

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاشم هاجر3161960336300

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاتيهالة3161961296662

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبيهدى3161962312254

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنسومهدى3161963302733

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمريهدى3161964605029

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبودالي هدى3161965469464

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقراوهدی3161966245110

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعديشهشام3161967411034
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقهشام3161968354323

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويسيهشام3161969548284

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوختمهشام3161970271460

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهاريهشام3161971240661

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمينيهشام3161972625396

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميهشام3161973354227

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافيضيهشام3161974580899

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغندوريهشام3161975342752

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإراويهشام3161976495087

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالهشام3161977340198

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسريديهشام3161978409808

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوعيديهشام3161979599571

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافلهشام3161980508200

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيهشام3161981567163

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليهشام3161982500851

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزعرهشام3161983286534

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدويهشام3161984268961

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواسيهشام3161985508359

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفينيهشام3161986361675

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقرهشام3161987381768

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكريهشام3161988407665

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أبيدة هشام3161989252607

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماراوي هشام3161990579646

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقاوي هشام3161991585625

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزوانهناء3161992529197

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيرهند3161993308999

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكيالنيهند3161994357963

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعضيضيهند3161995255958

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابيرهند3161996595190

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوينهند3161997504728

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطايعهند3161998320881

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجيبهودى3161999287113

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسيوجدان3162000272023

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراديوجدان3162001482131

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبارديوداد3162002527024

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرازوداد3162003322386

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباركوداد3162004425082

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغديروداد3162005328412

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيوديع3162006360130

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالطيوسام3162007495851

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتقيوسيمة3162008612438

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاويوفاء3162009362832

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلويوفاء3162010272746

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسقيريبةوفاء3162011340255

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدراويوفاء3162012506115

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبوفاء3162013244739

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناصروفاء3162014441428

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفالحةوفاء3162015494420

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقشابوفاء3162016308637

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهداويوفاء3162017509201

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلفاضلةوفاء3162018439984

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباروفاء3162019325079

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراديوفاء3162020287193

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنابغة وفاء3162021357526

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليجوليد3162022269495

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاريوهيبة3162023288368

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوب وهيبة3162024590570
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكينياسمين3162025349688

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزياسمين3162026441796

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشياسمين3162027493979

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعديدياسمين3162028439898

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداميياسين3162029291709

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرونياسين3162030318927

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبابياسين3162031360318

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكوفيياسين3162032422881

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجغنيياسين3162033246756

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحادةياسين3162034562956

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبنينياسين3162035561202

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيياسين3162036483577

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريشياسين3162037386271

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجيياسين3162038298340

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوبانيياسين3162039245096

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضيليياسين3162040288785

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرباشياسين3162041384993

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلهاميياسين3162042303218

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمامياسين3162043487302

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجيفياسين3162044389246

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيياسين3162045437981

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعامريياسين3162046499918

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكصعيياسين3162047551016

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهبيلوياسين3162048363582

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلياسين3162049481661

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوهريياسين3162050246715

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانياسين3162051314312

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأومجار أيتياسين3162052382542

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسقليياسين3162053580467

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرجانياسين3162054474002

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشتقي ياسين3162055274976

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهوياسين3162056587537

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرياسين3162057554933

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دكال ياسين3162058406370

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفران ياسين3162059529443

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النقاش ياسين3162060356902

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبهايامنة3162061260125

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمادي يحيى3162062249114

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريميزة3162063284898

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابديسرى3162064396571

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملودينييوسف3162065299468

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانييوسف3162066367543

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهريوسف3162067445404

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهالليوسف3162068515711

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعربيةيوسف3162069486218

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمييوسف3162070542052

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوارييوسف3162071624187

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرولييوسف3162072331012

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلحةيوسف3162073480187

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاوييوسف3162074629253

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشيريوسف3162075443503

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزهارييوسف3162076457778

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليميوسف3162077347045

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانيوسف3162078352201

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكديحييوسف3162079333035

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعطاوييوسف3162080293212

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالمييوسف3162081241426
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتسيريوسف3162082401540

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشطراوييوسف3162083608191

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعجيحيليوسف3162084346993

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانييوسف3162085526008

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكريوسف3162086348781

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهريوسف3162087310199

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجيميوسف3162088579475

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراديوسف3162089502954

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاوييوسف3162090566867

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادرييوسف3162091519501

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سالبيوسف3162092353311

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلمييوسف3162093284723

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسي يوسف3162094321762

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيدان يوسف3162095405968

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم امحيد يوسف3162096357624

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشهابيونس3162097467039

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشيدييونس3162098453641

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعتصميونس3162099305533

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصابحييونس3162100425947

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدربهيونس3162101582169

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطيطييونس3162102321463

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقيونس3162103293446

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصورييونس3162104404125

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباريونس3162105510860

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديونس3162106354137

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاوييونس3162107322940

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزفيطةيونس3162108474619

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفروجي يونس3162109291719

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمالوييوسف3162110412992

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيموديمحمد3162111479037

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرهللاالجليل عبد3162112414193

الزمامرة اإلداري، الحيبنور سيديهللا عبد بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرزهيرة3162113606948

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراوحابتسام3030001356692

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيمورابتسام3030002604126

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشديابتسام3030003614719

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشنتوفيابتسام3030004284310

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقباضابتسام3030005533418

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرفان ابتسام3030006316391

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكياليإبتهال3030007287103

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصحابراهيم3030008319757

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلي ابراهيم3030009403000

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعريس إحسان3030010565616

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريصاحالم3030011594789

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحناناحماني3030012275951

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكيوضاحمد3030013332480

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا الدائمأحمد3030014544414

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأومليلأحمد3030015472140

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشبة أحمد3030016572384

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قصير أحمد3030017295102

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحافيظادريس3030018551462

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحريقيارحيمو3030019633780

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداديأسامة3030020272544

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحيةأسامة3030021261699

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانأسريفان3030022420574

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمياسماء3030023603817

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحولاسماء3030024470665

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسيمياسماء3030025610075

141/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرتبياسماء3030026569786

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودينةاسماء3030027463702

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرفياسماء3030028535258

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبحمانأسماء3030029305387

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمغارأسماء3030030410696

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشيخيأسماء3030031409617

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروةأسماء3030032395308

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدوأسماء3030033285782

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوليأسماء3030034258463

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهواويأسماء3030035599334

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولعيونأسماء3030036300426

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمليانيأسماء3030037278796

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوداأسماء3030038431588

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغندوميأسماء3030039362053

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اليوناني اسماء3030040447922

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاوي اسماء3030041479004

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخمسي أسماء3030042350954

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقي أسماء3030043315397

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهوب أسماء3030044361563

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواغرمياسماعيل3030045336533

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنايديإسماعيل3030046296920

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرادسي اسماعيل3030047355535

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التزارني اسماعيل3030048364703

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباوياسمهان3030049533839

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابط الزكريأسية3030050579326

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غنجةآسية3030051315101

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموافقأشرف3030052290935

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهوت أشرف3030053311070

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضأفنان3030054444869

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمد أيتإكرام3030055243567

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلخماس البشير3030056544847

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اطليكيالتهامي3030057566102

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصضيف الحسان3030058577115

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشهيدالحسن3030059551849

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادعليالحسن3030060396415

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارحيمالزهرة3030061330995

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحماد بن ايتالزهرة3030062496212

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضنايةالسعدية3030063489226

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اسكور السعدية3030064390425

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلحالشعيبية3030065302866

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالـمـزكــيـــــــــطـيالصــــــــديــق3030066413485

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوراقالعالية3030067244658

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويالعزيزة3030068460576

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم امجوضالمختار3030069294345

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهضارالمداني3030070429201

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرطميس المهدي3030071530910

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكمريالنعيمة3030072315529

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطفىالنوالي3030073519367

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوهالل ايتالهام3030074263680

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيالهام3030075589882

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجو بنالهام3030076302860

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسي الرياحيإلهام3030077477699

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوهاميإلهام3030078424006

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحسن نيتإلهام3030079626732

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالوينسي3030080604816

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهيسيالياس3030081419523

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوديرأمال3030082248398
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمواامحمد3030083317952

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأدريويشأمنة3030084360176

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلأمنية3030085311915

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطنانيأمنية3030086249808

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيتاميمة3030087476405

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسحوقيأميمة3030088575576

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنفودأميمة3030089243153

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرينيأميمة3030090523111

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأخيأميمة3030091585733

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإديوسفأمين3030092486748

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشماليأمين3030093244756

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافريوةأمين3030094288356

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصحري أمين3030095282866

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجنداليامينة3030096597308

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديأمينة3030097544776

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوليدأمينة3030098600269

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوكزيأمينة3030099521616

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمو بنأمينة3030100270085

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسري أمينة3030101519402

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحق عبد بن أوالد أمينة3030102338372

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموادعأناس3030103248954

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنهياللانس3030104282699

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبراهميأنس3030105486488

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلوايمان3030106241129

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنملكايمان3030107284281

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رمشيايمان3030108444031

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرسانايمان3030109450336

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفريايمان3030110401139

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجيهايمان3030111484297

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاطريايمان3030112244634

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرعيايمان3030113487746

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرتوتيايمان3030114414216

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلبوشايمان3030115307411

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليإيمان3030116416678

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبداتإيمان3030117400537

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراسإيمان3030118300152

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاعةإيمان3030119308123

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصاريإيمان3030120274407

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعدريإيمان3030121601346

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخنطر ايمان3030122396348

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السحري ايمان3030123292009

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عيار إيمان3030124489425

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المكاوي إيمان3030125588306

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كيتو إيمان3030126249823

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيأيمن3030127476587

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنانيأيوب3030128248098

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيميأيوب3030129401587

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحي أيوب3030130304642

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتسم أيوب3030131351197

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونيبديعة3030132518642

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عبدالواحد برادين3030133363999

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلبسمة3030134575941

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتزارينبسمة3030135362934

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتوكي بسمة3030136275592

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعقلبشرى3030137432536

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلومبشرى3030138458615

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيزيبشرى3030139581876
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرسةبشرى3030140572140

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقوربشرى3030141243465

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاويبشرى3030142265930

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيز بنبشرى3030143348601

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوهاويبشرى3030144457021

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابري بشرى3030145311145

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسري بشرى3030146274275

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليململلحة بشرى3030147310175

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيالليبهيجة3030148296561

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيرةبورومي3030149484101

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنواربوشعيب3030150268929

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءتايوب3030151526615

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاحتورية3030152358213

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبكيريتيجان3030153605830

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتغرمتثال3030154483529

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كنانيثورية3030155595948

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرياطجمعة3030156633686

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفيجميلة3030157621714

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإقرعين جميلة3030158377289

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسفر جميلة3030159579069

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزيجهاد3030160293700

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزابيجهاد3030161249412

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذكريجهان3030162488616

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمجهان3030163609557

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضجهان3030164272356

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكوشيجواد3030165584650

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدجيهان3030166265984

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعبيدجيهان3030167491150

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمولدبويا جيهان3030168530860

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونجيحبيبة3030169349672

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوسعيدحبيبة3030170447263

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميك حبيبة3030171254925

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاراحسام3030172597389

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمانحسن3030173502103

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ترابيحسن3030174595564

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرانحسناء3030175423213

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانيحسناء3030176255358

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجنديحسناء3030177418914

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغبالحسناء3030178348976

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكلودحسناء3030179510903

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإحالن حبيبيحسناء3030180324468

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارححسناء3030181538453

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالقاسمحسناء3030182268109

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويسك حسناء3030183355698

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومو حسناء3030184259794

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الماموني حسناء3030185282722

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصريقحسنة3030186473515

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرياضحسين3030187398239

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي اسليمانيحفصة3030188518556

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشقيرحفيظة3030189421722

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم طائع حفيظة3030190455874

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليونسيحكيم3030191280830

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبيشحكيمة3030192269751

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمةحكيمة3030193578927

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصوابحليمة3030194272582

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمينحليمة3030195473275

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزابحليمة3030196323066
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاللحليمة3030197270104

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقيحليمة3030198321337

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباسوحمزة3030199569927

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -خليفة شيخ مستشفى" بجوار االلفة الحسني الحيزياد بن طارق  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلحمزة3030200487271

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواشتوكحمزة3030201557510

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرعيحمزة3030202629899

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتمدحمزة3030203323660

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاشحمزة3030204447900

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيروكحميد3030205291482

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضية بنحنان3030206338038

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيالنيحنان3030207255436

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهجورحنان3030208284970

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبحنان3030209357838

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريحنان3030210602443

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوهالل حنان3030211513569

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعيزيحياة3030212623141

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيشحياة3030213626682

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخريبشخالد3030214521034

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوارخالد3030215359148

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدوني خالد3030216480316

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسامةختي3030217624954

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشطوخديجة3030218464279

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرناطيخديجة3030219410643

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحخديجة3030220493828

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزخديجة3030221426529

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشتيويخديجة3030222497424

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالخديجة3030223260783

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايعواجنخديجة3030224262026

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيبيخديجة3030225408081

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسيخديجة3030226360948

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدي سي ايتخديجة3030227349111

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمينخديجة3030228473671

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشيطخديجة3030229292733

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوانيخديجة3030230262215

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراكبيخديجة3030231408844

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوجعاخديجة3030232450024

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاراخديجة3030233353584

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحضاشيخديجة3030234542725

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإركيخديجة3030235335686

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجماليخديجة3030236262686

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكساسخديجة3030237379345

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنافيخديجة3030238325229

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموالضحىخديجة3030239318399

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفوكالخديجة3030240524276

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اسكور خديجة3030241389273

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخاد خديجة3030242309835

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بواتاي خديجة3030243246273

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودحيم خديجة3030244483564

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنير خديجة3030245600402

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عزيزي خديجة3030246567975

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاليبيخلود3030247256654

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريوشيخليل3030248614409

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجاجيخولة3030249265959

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجددليلة3030250293333

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابدنيا3030251595303

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخايمنيدنيا3030252436431

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعيسيدنيا3030253477079
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأخاتالدنيا3030254314877

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمامودنيا3030255276073

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كربالي دنيا3030256357239

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبيري دنيا3030257364366

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسيرباب3030258422147

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقيربيعة3030259245977

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدونيرجاء3030260581392

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدي رجاء3030261588124

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيكري رجاء3030262251436

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البوفي رحاب3030263259985

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسلي رحمة3030264357180

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخواتيمرشيد3030265287484

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياقرشيد3030266615385

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروتيرشيد3030267597029

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداموحرشيدة3030268379802

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكاررشيدة3030269586382

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرجانرشيدة3030270242564

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاويرشيدة3030271278456

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابررشيدة3030272280377

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبودرشيدة3030273556826

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نظيفي رشيدة3030274417633

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عباد ابنرضا3030275345838

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباركرضا3030276413497

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخميسيرضوان3030277250207

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيضرضوان3030278289163

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أموسىرضى3030279583528

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقرفيق3030280259596

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميررفيقة3030281590082

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازكيريرفيقة3030282296113

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرضيرقية3030283315007

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحسين رقية3030284350637

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغني عبد ريبوح3030285567508

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساهبيزبير3030286519372

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعضريزكرياء3030287308424

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيتحزكرياء3030288546226

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديكرزكرياء3030289271021

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأرجدالزكرياء3030290463752

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزمانزكرياء3030291241278

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزواريزهرة3030292331539

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العربونيزهرة3030293445192

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركراكي الزكاغيزهور3030294264512

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرزهيرة3030295334541

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيسيزهيرة3030296297589

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنديلزهيرة3030297454591

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاحزهيرة3030298485008

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتانوتزينب3030299343175

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباطيزينب3030300355282

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازويتةزينب3030301549579

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوينةزينب3030302421168

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجويشزينب3030303351663

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبزينب3030304630472

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولمازينب3030305357334

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضوزينب3030306320087

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكاكزينب3030307464687

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوعبدالرزاقزينب3030308314235

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيضيزينب3030309444455

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم إدونخيرزينب3030310256513
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوريزينب3030311240613

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعموسي زينب3030312342935

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرعة زينب3030313595714

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبودزينبة3030314364011

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميزينة3030315456872

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرامي عربسارة3030316269073

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماويسارة3030317597492

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينسارة3030318341240

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابنوزهارسارة3030319425204

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسوديسارة3030320388338

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاركسارة3030321297258

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتهاميسعاد3030322342782

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركاعسعاد3030323374309

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيليغسعد3030324344236

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءهللا سعد3030325626441

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانسعيد3030326583783

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسونيسعيد3030327590895

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوطسعيدة3030328296558

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإبقشسعيدة3030329317368

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهوسعيدة3030330560708

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخودريسعيدة3030331312576

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكماخسعيدة3030332446295

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكر نيتسعيدة3030333616324

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناورسفيان3030334244484

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قرميمسفيان3030335240793

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميتيميسفيان3030336607603

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوضيرسكينة3030337325633

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الضعيفسكينة3030338292329

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازريولسكينة3030339572479

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيسى ايتسكينة3030340265888

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنسكينة3030341385355

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأساخنسكينة3030342508338

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرجيجيسكينة3030343258593

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوريكيسكينة3030344305406

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفهومسكينة3030345628816

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعود همسكينة3030346582509

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيبسكينة3030347274430

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصقلي العثمانيسكينة3030348279218

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدخيسيسكينة3030349531726

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقسوسكينة3030350418520

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحومسكينة3030351272060

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيسكينة3030352273512

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيمسكينة3030353493445

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخميسيسكينة3030354601284

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاضيسكينة3030355251296

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحراكي سكينة3030356573394

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العين نور سكينة3030357346430

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكري سكينة3030358473885

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحيلوسلسبيل3030359241837

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدريسلمى3030360241006

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنديلسلمى3030361348376

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشرسلمى3030362251420

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيسلمى3030363416459

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميسلمى3030364369195

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظسلمى3030365535629

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشرقيسلمى3030366625126

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكمةسلمى3030367296092
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيفسلمى3030368299117

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدوشيسليمة3030369504760

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاللي ايتسمية3030370632904

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءسمية3030371317634

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باتاسمية3030372309694

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامسميحة3030373282183

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبروضسمير3030374324171

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادرى بنسميرة3030375591761

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرشاويسميرة3030376384770

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضرة بنسناء3030377598953

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتحراريسناء3030378305010

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعريشسناء3030379307326

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفينسناء3030380607313

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميسناء3030381277915

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبانسناء3030382297475

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهانيسناء3030383492960

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الزهرسهام3030384339505

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلسهام3030385486395

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنوسيسهام3030386559323

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صفوانسهام3030387445011

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيسهام3030388303794

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفريسهام3030389279701

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعمروسهام3030390560207

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعالة ايتسومية3030391245951

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاسومية3030392247552

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابسومية3030393351890

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسويسسومية3030394320460

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنسومية3030395601804

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكدريشادية3030396584156

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السرحانيشروق3030397284308

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمدشريف3030398328478

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنارشعييب3030399450234

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملصفيشيماء3030400505218

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاعواطشيماء3030401456208

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلفيشيماء3030402268981

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجيشيماء3030403570845

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونشيماء3030404382230

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفتحشيماء3030405561754

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانيشيماء3030406325854

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازهانيشيماء3030407280706

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحابيشيماء3030408245191

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيسميشيماء3030409312602

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعالشيماء3030410368287

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياويشيماء3030411312313

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعلي شيماء3030412383888

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتناني شيماء3030413322309

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمراوي شيماء3030414373969

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباقسصارة3030415585844

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعيدصباح3030416288386

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفخرالدينصبرين3030417252674

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوكيليصبرين3030418574256

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناهدصفاء3030419352678

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غيورصفاء3030420519726

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدريسصفاء3030421438468

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شلداني صفية3030422578132

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاكفالدين صالح3030423600725

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيلو الدين صالح3030424322255
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريصوفيا3030425583139

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامسيكضحى3030426583156

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعنةضحى3030427499590

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيضحى3030428336804

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسالضحى3030429544815

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفينيفطه3030430323020

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشيعادل3030431604753

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيعادل3030432291953

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروانيعادل3030433510897

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقيعائشة3030434360172

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد بنعائشة3030435532903

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكعائشة3030436465537

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميمونعائشة3030437352060

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الباز الجليل عبد3030438352474

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهري الجليل عبد3030439309080

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفاقالحكيم عبد3030440317946

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبي الحكيم عبد3030441546109

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدوالحليم عبد3030442249155

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المنيانيالرحمان عبد3030443564029

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد ايتالرحمن عبد3030444592241

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميسيرالرحمن عبد3030445276631

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساكينالرحيم عبد3030446547327

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسفرجلالسالم عبد3030447297729

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادالصمد عبد3030448242299

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشيمالعالي عبد3030449563530

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكحلةالغاني عبد3030450573733

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحالكبير عبد3030451296239

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنكرالكريم عبد3030452545681

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضالكريم عبد3030453290470

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوارالمجيد عبد3030454283453

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساهيدالمغيت عبد3030455590206

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينالنور عبد3030456348300

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتالنور عبد3030457356385

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيصادالهادي عبد3030458308272

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيالوافي عبد3030459342394

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريعبداالله3030460617303

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبخاريعبداالله3030461533615

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدمحانعبدالرحمان3030462290946

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشالنعبدالرزاق3030463299075

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتافعبدالرزاق3030464537180

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصاط عبدالسالم3030465559296

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبابخورعبدهللا3030466244170

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصبرعبدهللا3030467279668

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ببحا عبدهللا3030468328708

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الجاحظ عبدهللا3030469273990

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمفتاح عبدهللا3030470422537

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقفيعبدالمالك3030471312641

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقةعبير3030472496386

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيديعبير3030473266854

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبادعتيقة3030474571693

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحيعتيقة3030475335941

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجيدعثمان3030476544700

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادرازنعزالدين3030477276663

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعيزيعزيز3030478490153

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاطفيعزيز3030479496215

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشاش عزيز3030480240446

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوفعزيزة3030481282162

149/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريعزيزة3030482504086

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشاريعزيزة3030483443751

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهس عزيزة3030484312768

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقروشعصام3030485263254

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشلوجعفاف3030486565497

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعركوزعماد3030487275601

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينعمر3030488491908

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميعقوبيعواطف3030489349902

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوفيرغزالن3030490478843

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهرغزالن3030491245442

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعليغزالن3030492547120

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عزافغزالن3030493353969

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعيطيغزالن3030494303365

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراحغزالن3030495314516

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريديغزالن3030496600441

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراويغزالن3030497473821

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحغزالن3030498466028

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البراق غزالن3030499312815

 الحسني الحي مقاطعة عمالة- الحسني الحي مازوال حيالحسني الحيالياسمين ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رويزي غزالن3030500589800

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاليغيثة3030501278015

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصيحغيثة3030502454324

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاويغيثة3030503326802

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحبوحيفاتحة3030504556736

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيراريفاتحة3030505245330

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي فاتن3030506243239

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيان فاضمة3030507352842

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرامي فاضمة3030508256528

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهريفاطمة3030509287078

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقريفاطمة3030510300484

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحموديفاطمة3030511517540

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكيكيفاطمة3030512534865

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصابرفاطمة3030513568038

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابيطيفاطمة3030514616990

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزكريفاطمة3030515602969

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزعيمفاطمة3030516611660

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنطوحفاطمة3030517287139

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافروخفاطمة3030518301749

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فالحفاطمة3030519279629

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجليديفاطمة3030520306127

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريفاطمة3030521307582

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاويفاطمة3030522361727

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنعيسي فاطمة3030523271529

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم تابت فاطمة3030524345826

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيليالزهراء فاطمة3030525589311

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيالزهراء فاطمة3030526543813

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفالزهراء فاطمة3030527350225

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميرةالزهراء فاطمة3030528272749

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضعيفالزهراء فاطمة3030529602439

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيسيالزهراء فاطمة3030530564611

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملواحالزهراء فاطمة3030531324120

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفراريالزهراء فاطمة3030532509109

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليفيالزهراء فاطمة3030533496725

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدجريالزهراء فاطمة3030534256889

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريكةالزهراء فاطمة3030535307160

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحود بنالزهراء فاطمة3030536333909

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زريوحالزهراء فاطمة3030537351057

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوغويالزهراء فاطمة3030538250187
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناجيالزهراء فاطمة3030539352503

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرالزهراء فاطمة3030540385400

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترشيفالزهراء فاطمة3030541332375

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوبير الزهراء فاطمة3030542575827

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاري الزهراء فاطمة3030543458900

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهراف الزهراء فاطمة3030544556280

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لطيف الزهراء فاطمة3030545333539

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالويزي الزهراء فاطمة3030546349381

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشتهي الزهراء فاطمة3030547283558

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيق الزهراء فاطمة3030548304362

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زروقي الزهراء فاطمة3030549264799

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرزالي الزهراء فاطمة3030550360518

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغربي لزهراء فاطمة3030551360909

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازواكيفتيحة3030552569179

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد ايتفتيحة3030553299743

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانفتيحة3030554579987

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارفتيحة3030555435895

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماويريفتيحة3030556373118

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللفدوى3030557265335

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشديفدوى3030558596466

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدفدوى3030559593230

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتزوفدوى3030560283705

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيص فردوس3030561299197

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقفريدة3030562496383

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحافضمة3030563420501

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجارفطيم3030564332912

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيتيفوزية3030565461095

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحسانفوزية3030566426700

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبرفوزية3030567467992

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرون بنفوزية3030568346664

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوري فوزية3030569574685

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرابيكريمة3030570279018

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتركيكريمة3030571241288

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحراثكريمة3030572379212

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشوطة كريمة3030573275824

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلمنيكلثوم3030574555344

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطيع كلثوم3030575412814

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج أيتكلثومة3030576611152

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادعبوكنزة3030577342733

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدكاليكوثر3030578274660

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاكيكوثر3030579547289

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجاموركوثر3030580297889

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريمةكوثر3030581278973

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرجاويكوثر3030582347913

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريموكوثر3030583494137

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماعيكوثر3030584469714

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريبكوثر3030585270214

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريالمياء3030586428519

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحليميلبنى3030587285004

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيز بنلبنى3030588536391

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركاتيلبنى3030589350469

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الضناية لبنى3030590384739

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سكينةلحجيري3030591275054

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروطيلحسن3030592596152

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدلسلحسن3030593608228

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنانيلحسن3030594594244

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الساسي لحسن3030595453397
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراميلطيفة3030596290855

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسالملطيفة3030597310661

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانلطيفة3030598596743

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريفلطيفة3030599334615

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعرابي لطيفة3030600319758

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحامديلكبيرة3030601494691

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمزوقلمياء3030602289976

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السامري لمياء3030603300618

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداوديليلى3030604603511

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقزبورليلى3030605314819

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرويليلى3030606346659

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاس ايتليلى3030607465074

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيليلى3030608474898

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواللوزليلى3030609308770

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيدالفاهمليلى3030610577195

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمديليلى3030611522346

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويعيوط ليلى3030612312342

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوشنت ايت ليلى3030613579878

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدزازماجدة3030614445115

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحساني ماجدة3030615389937

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم افركي ماجدة3030616614714

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعوديمارية3030617362526

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوفراسمارية3030618244481

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوصيومبارك3030619625174

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجيدمجيدة3030620336272

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سالك محجوبة3030621506940

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيمحسن3030622556732

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخيشيمحسين3030623323563

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفودادمحمد3030624552140

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهديمحمد3030625261537

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنارمحمد3030626490260

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزناناكمحمد3030627321828

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوهمومحمد3030628359511

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلومحمد3030629275998

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيارمحمد3030630550581

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريمحمد3030631456966

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغليضمحمد3030632601826

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماغوسيمحمد3030633300344

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيريمحمد3030634416976

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتبرانيمحمد3030635271944

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زاكيمحمد3030636360528

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشريمحمد3030637267610

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعريممحمد3030638297122

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزورشياألمين محمد3030639600098

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرادي مديحة3030640333874

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنيمريم3030641574097

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضراويمريم3030642522832

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيريمريم3030643561846

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيبيمريم3030644508120

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلويمريم3030645345315

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيدمريم3030646280787

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسفيانيمريم3030647574951

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاديمريم3030648375797

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسعيدمريم3030649595124

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريبمريم3030650535243

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكشاكشمريم3030651280382

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيمريم3030652386289
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجحمريم3030653244869

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيريمريم3030654328544

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجيهمريم3030655454522

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمختومريم3030656571046

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكاتمريم3030657344836

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقمريم3030658342322

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقريمريم3030659330495

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمندبكمانمريم3030660489689

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخي أيتمريم3030661249575

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعلمي مريم3030662432022

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكار مريم3030663295819

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهري مريم3030664322092

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسني سايسي مريمة3030665368394

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زيمةمصطفى3030666619540

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانمصطفى3030667310244

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمد الطالب أيتمصطفى3030668429984

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجي مصطفى3030669350410

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديمعاد3030670272174

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زريوحمغنية3030671351077

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداووديمليكة3030672337488

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمزيلمليكة3030673509553

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطيارمنال3030674362956

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديوليمنال3030675263810

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بدراميمنى3030676590457

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوراممنى3030677339340

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزروالي منى3030678358258

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواسعمنير3030679304958

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحويمادمهدي3030680315110

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقريمهدي3030681526367

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنطلةمهدي3030682349140

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيحي مهدي3030683597094

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجراديمونية3030684579799

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبشتةمينة3030685517464

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنافيمينة3030686272326

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنبر مينة3030687408982

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباسيةنادية3030688292875

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايزنادية3030689581385

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحيارنادية3030690309004

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماينانينادية3030691623088

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأويشينادية3030692520020

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضيلينادية3030693271145

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرنادية3030694339301

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماداميناديۃ3030695314971

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنوننبيلة3030696305771

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنومنبيلة3030697330668

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبابانبيلة3030698532544

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانينبيلة3030699482002

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بواضينجاة3030700521700

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوخارنجاة3030701245227

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعرانينجاة3030702467905

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدباغنجيب3030703444463

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم وانلخيرنجية3030704431648

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسينجية3030705483141

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمرشنزهة3030706319161

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشيدينزهة3030707248011

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلفينزهة3030708241595

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميةنزهة3030709337362
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعمارتينزهة3030710295347

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوزكيضنزهة3030711278540

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبنزهة3030712357389

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقويدنسرين3030713516875

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكدارنسرين3030714270262

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجؤدرنسيمة3030715476969

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدين حبيب نسيمة3030716303174

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحونصيرة3030717289660

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميننعمة3030718581209

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبقالينعيمة3030719525016

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر الحاج ايتنعيمة3030720268852

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكرامينعيمة3030721456540

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمريشانعيمة3030722322461

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزارنعيمة3030723267095

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعواشنعيمة3030724411078

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرجانعيمة3030725343052

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم طائع نعيمة3030726545662

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروالينهلة3030727585353

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماروهالننهى3030728357639

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي العمرانينهيلة3030729308937

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحي نهيلة3030730466510

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكارنوال3030731263276

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرموحيالدين نور3030732353936

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهيرينورا3030733303629

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقنورة3030734336491

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نوادي نورة3030735328248

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفياللي نورة3030736528430

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالننوري3030737319173

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابويدرةهاجر3030738288519

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويجرهاجر3030739503549

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتازيهاجر3030740242545

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداوي هاجر3030741279334

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادويهجر3030742552372

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهابهجر3030743632323

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضرهدى3030744495291

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيساهدى3030745424384

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانهدى3030746598271

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنجلون هدى3030747355381

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريهشام3030748303009

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحيهشام3030749295978

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصغير هشام3030750331203

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقي هشام3030751321808

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزاويهناء3030752262837

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغافلهناء3030753327252

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابر هناء3030754470819

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوريهند3030755575659

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتانهند3030756405437

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرومهند3030757319607

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسري بنهند3030758354070

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقريشهند3030759449975

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيحلهند3030760617975

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدهند3030761243692

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبهند3030762337308

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضيوردة3030763605555

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزكراويوصال3030764406153

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المديني وفاء3030765283951

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاموئام3030766264719
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالخبريياسمين3030767471996

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشتاويياسمين3030768345279

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيياسين3030769481289

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكادة بنياسين3030770344389

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتمرياسين3030771349035

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرجيجيياسين3030772259105

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسافرياسين3030773325157

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزناكي ياسين3030774397051

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصرهييامنة3030775312185

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوطيحيى3030776367546

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيالتييسرا3030777403978

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنييسرى3030778261949

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سوينييسرى3030779616556

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقريعةيسرى3030780564639

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإرغيسيسرى3030781311190

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمنهو يسرى3030782490890

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرامي يسرى3030783275194

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدعقالييسمينة3030784304304

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارتباطيوسف3030785240789

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوبييوسف3030786283744

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدانييوسف3030787444265

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشاديوسف3030788596030

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيوييوسف3030789621734

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميديوسف3030790348131

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليوسف3030791355369

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهربي يوسف3030792623754

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوقة يوسف3030793306176

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدييونس3030794295830

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتارفيونس3030795334631

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحويزييونس3030796358843

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضيليابتسام3030797610236

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لطيفإحسان3030798520016

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزغارياحالم3030799407507

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريأحمد3030800461586

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمينادريس3030801258790

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عزيزأسماء3030802586560

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقأسماء3030803621744

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبصير أسماء3030804298808

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوراسية3030805278980

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازيادأسية3030806288141

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكصراويأشرف3030807244687

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازنيبيأشواق3030808493686

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجاليديإكرام3030809462359

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشكنوالزهرة3030810558227

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافعيالشعيبية3030811365077

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقساط المصطفى3030812348081

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيد المهدي3030813257115

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصغيرالهام3030814564810

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهادي عبد إلهام3030815424305

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوراقامباركة3030816586934

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميسريامل3030817398181

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشيأميمة3030818321843

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادأميمة3030819382887

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعريفأميمة3030820491159

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفرديأمينة3030821274837

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوامرةانس3030822554840

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرأنس3030823393015
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعمري أنس3030824260140

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتائب أنس3030825466304

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسكندرأنوار3030826414609

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةإيدري3030827321193

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسانيايمان3030828591340

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوزالايمان3030829626521

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقيرةإيمان3030830329492

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزطامإيمان3030831513533

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارس أيت إيمان3030832583467

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي-سينا ابن شارعالحسني الحيالهيثم ابن  التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزهارإيناس3030833264383

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسويديأيوب3030834335147

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبالغأيوب3030835526108

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةباهرة3030836477819

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشخمونبشرى3030837279596

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوفيبشرى3030838504877

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأضرضور بشرى3030839250634

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جواهرحرات بن3030840455639

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ارويميجعفر3030841361426

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىجالم3030842440713

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصيباري جليلة3030843266275

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعين جميلة3030844326997

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيميجهاد3030845467811

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفونتي حبيبة3030846308263

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاديحسناء3030847532368

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخاويحسناء3030848621584

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المؤدنحسنى3030849241770

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملكيحفصة3030850346581

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازوهري حفيظة3030851437311

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيحكيم3030852366420

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيديحكيمة3030853580367

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكدرحمزة3030854276935

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهدحمزة3030855300435

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوهبيحمزة3030856341116

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمحمزة3030857433328

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقريشيحمزة3030858573894

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسوريحميد3030859309535

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريحميد3030860558698

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجيحنان3030861263621

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاويحنان3030862394074

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكراشحورية3030863249742

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيلنحياة3030864324820

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاتمحياة3030865633638

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاسكخديجة3030866250661

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركلتخديجة3030867368026

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوالدخديجة3030868485208

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوريخديجة3030869527137

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهويبيخديجة3030870529223

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحخديجة3030871612321

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سمكاوي خديجة3030872466445

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحتحاتخولة3030873290187

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرازخولة3030874332235

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضي دنيا3030875363379

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخشينذكرى3030876283683

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميشيراضية3030877315378

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبيرجاء3030878274850

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجندالرشيد3030879313881

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاللرشيد3030880461719
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفظيرشيدة3030881342075

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكريم أيترضى3030882603207

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاولي رقية3030883526684

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقربال رقية3030884572143

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوالنصرريم3030885345292

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشافعيزكرياء3030886606084

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهريزهرة3030887335915

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليش زهير3030888498811

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهريزينب3030889259892

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميزينب3030890302556

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشزينب3030891351912

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهيرزينب3030892479283

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العسراني زينب3030893500526

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهنوشسعاد3030894246967

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرطوطسعاد3030895336746

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفوجةسعاد3030896445531

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريوشسعيد3030897299155

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطا ايتسعيد3030898534496

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميمينسعيد3030899587061

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجيسعيدة3030900242053

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العرش سعيدة3030901550440

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدسفيان3030902556461

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبيسكينة3030903315329

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابسكينة3030904325894

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيبونةسكينة3030905432079

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبيبةسكينة3030906557878

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحافظسلمى3030907327159

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوكيسلمى3030908360655

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهيرسلمى3030909485700

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزريسلمى3030910504017

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالجواويسلمى3030911543415

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانسليمة3030912552165

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكرامسميرة3030913285197

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملونسناء3030914263476

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماكريشروق3030915244722

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبعشريفة3030916437367

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزائدشيماء3030917289026

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعيدشيماء3030918537350

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنصري شيماء3030919283997

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدور شيماء3030920578766

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدر شيماء3030921585068

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعلج صفاء3030922249266

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونيةالدين صالح3030923447423

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوميالدين صالح3030924581350

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامنديلصوفيا3030925610526

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسماريعائشة3030926335044

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركبانعائشة3030927597158

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصاصيالجبار عبد3030928495613

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشركيالرحيم عبد3030929276136

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرار السالم عبد3030930605529

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشميشيالهادي عبد3030931494019

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعطري عبدالرحيم3030932263163

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبارك ايتعبداللطيف3030933345562

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكنون عبدالمنعم3030934282326

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالرفيع عبدالواحد3030935359925

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزربايعفاف3030936593451

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب أينعماد3030937429008
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارةعمر3030938609015

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحاولنعهد3030939421429

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانعيبودي3030940482975

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشكاجغزالن3030941244333

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أحيزونغزالن3030942363015

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداوودغزالن3030943424248

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزينغزالن3030944424433

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهانيفاطمة3030945367437

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسينفاطمة3030946463928

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروففاطمة3030947504300

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحبلةالزهراء فاطمة3030948267728

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصايلالزهراء فاطمة3030949315230

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدادالزهراء فاطمة3030950355962

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممائدةالزهراء فاطمة3030951507417

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمالزهراء فاطمة3030952554978

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي الطاهري الزهراء فاطمة3030953599837

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبداوي الزهراء فاطمة3030954625365

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهدودفتيحة3030955243656

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونيفتيحة3030956266272

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغابي فدوى3030957489124

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشغل فضيلة3030958569758

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحوريكريمة3030959260233

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سيار كريمة3030960564588

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتايبن كلثوم3030961294876

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموزار كوثر3030962430918

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورزكيلحسن3030963486316

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكيوارلطيفة3030964360087

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوطاطسلطيفة3030965589354

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيلغزال3030966622527

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنرحولمياء3030967254103

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباسيلمياء3030968254449

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكومريليلى3030969333057

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحماديليلى3030970395741

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرابليلى3030971551881

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجكنة ليلى3030972566426

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشافويمارية3030973604700

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنزازمحسن3030974277891

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحماشمحمد3030975282604

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحمانيمحمد3030976337218

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرباحيمحمد3030977413936

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميديمحمد3030978451583

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزركوكمحمد3030979595614

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطياني محمد3030980330465

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشريفمديحة3030981328444

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروانمروان3030982338326

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانيمروى3030983404247

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخمليمريم3030984255032

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغميمريم3030985286982

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفالحيمريم3030986536048

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريسولي مريم3030987459853

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنيمصطفى3030988531780

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسفي معاد3030989276994

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسمينمقري3030990298627

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرموشمكرم3030991245805

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيالمليكة3030992360712

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لديبيمليكة3030993555082

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومليكمليكة3030994574291
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنياني منير3030995267421

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروانمونة3030996353106

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المنصوري مونية3030997631024

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعينعة مينة3030998348705

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلنادية3030999263209

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياضنادية3031000525268

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعميم نادية3031001267217

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراوينبيل3031002536814

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فريقنبيلة3031003295662

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكدانجاة3031004274680

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافينجاة3031005286377

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيوطنجاة3031006324237

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلولنجاة3031007591643

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميرنجالء3031008264966

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوردانيندى3031009333991

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساوينسرين3031010450103

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زغلول نسيمة3031011240699

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكامرونعيمة3031012278546

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيالدين نور3031013486628

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقائد ايتالدين نور3031014617593

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانينورالدين3031015273040

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوارينورة3031016502239

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصريهاجر3031017361082

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمد أيتهدى3031018362090

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهداجي هدى3031019279552

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرزاق اوعبدهشام3031020313732

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديهشام3031021613875

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراميهند3031022430620

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرشيهند3031023597250

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقروطيوديع3031024567985

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسيليوصال3031025243287

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياسوفاء3031026338049

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنونوالء3031027506164

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوازيدياسين3031028624768

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملياني زرزيفياسين3031029625045

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخليفي ياسين3031030385706

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعطياليزة3031031440785

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضريوسف3031032268864

 الحسني الحي مقاطعة عمالة-  الحسني الحي- الوفاق حيالحسني الحيملوية اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشمسييوسف3031033586886

3080001421187KhadijaAIT SAIDالبرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

3080002296420MOHAMEDRTOBIالبرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

3080003435509SalihaChoukryالبرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم واعراب أيتابتسام3080004259813

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمريابتسام3080005262480

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوبيرابتسام3080006278422

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديابتسام3080007291032

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوغاابتسام3080008301303

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمشلكابتسام3080009302041

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيرشابتسام3080010325416

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهارميابتسام3080011338524

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتزارتابتسام3080012340569

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوامابتسام3080013462852

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوستافابتسام3080014562056

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلقيابتسام3080015576788

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبيبوابتسام3080016634693

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرايسإبتسام3080017243028

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نافع إبتسام3080018547764
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقدورابراهيم3080019302691

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدايمي عبدابراهيم3080020453442

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلبيابراهيم3080021632254

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلفيإبراهيم3080022418105

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدبلقاس ابراهيم3080023538014

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبأحديد3080024574979

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرويندياحسان3080025284545

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحيليإحسان3080026311893

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنبارو احسان3080027283953

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزكور أحالم3080028263194

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيمأحمد3080029252464

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعاونيأحمد3080030337801

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذغنانيأحمد3080031363246

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويزانأحمد3080032381959

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرأحمد3080033488942

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزوريأحمد3080034592383

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراد أحمد3080035259540

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهري أحمد3080036450659

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعبدهللاإدربس3080037313721

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابدعانادريس3080038240588

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرنوسيادريس3080039295704

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعمرادريس3080040609001

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترتانيادريس3080041616981

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي ابوالوفاءاسامة3080042272613

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسيلاسامة3080043310269

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعثمانأسامة3080044260296

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنيسأسامة3080045316166

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمأسامة3080046499223

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمومنأسامة3080047518830

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلهيضوري اسامة3080048285987

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوكموطي أسامة3080049452026

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوني أسامة3080050453762

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلاسالم3080051424920

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعويسياسماء3080052243811

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافاللاسماء3080053260741

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراسماء3080054260927

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنغزوانياسماء3080055287778

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفلوساسماء3080056314959

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقاسماء3080057340822

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماشاسماء3080058347106

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكزازيلاسماء3080059402021

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومليكاسماء3080060421476

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصقلياسماء3080061527359

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرياسماء3080062535434

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسرياسماء3080063565850

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمرابطياسماء3080064594825

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاللاسماء3080065597979

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعاسماء3080066599828

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوزالياسماء3080067621013

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبعمرانيأسماء3080068244686

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامساندةأسماء3080069264917

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأقزابيأسماء3080070267408

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيبيأسماء3080071277813

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرهميأسماء3080072280063

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليشيأسماء3080073285269

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجنانأسماء3080074286984

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازيانأسماء3080075295603
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبرشالأسماء3080076322083

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحبيب أيتأسماء3080077326510

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادريأسماء3080078350848

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجريأسماء3080079406165

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحياويأسماء3080080410604

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكصام أسماءأسماء3080081421811

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم منونيأسماء3080082449851

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهري البقاليأسماء3080083463679

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممذكيرأسماء3080084464061

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعثامأسماء3080085465482

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصالأسماء3080086482700

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهالويأسماء3080087483959

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشادليأسماء3080088486456

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسوكرأسماء3080089487281

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبيب نايتأسماء3080090578554

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينأسماء3080091607355

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفحيلي اسماء3080092371214

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هليال اسماء3080093467876

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابشينة اسماء3080094608480

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرثي أسماء3080095250055

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحياطي أسماء3080096316323

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعبون أسماء3080097539468

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمكاوي أسماء3080098560442

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالماسماعيل3080099261844

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداود ايتاسماعيل3080100427805

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميلودياسماعيل3080101535859

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمون بنإسماعيل3080102538796

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناضريإسماعيل3080103550629

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبسي إسماعيل3080104339903

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللجومياسيا3080105352646

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبانياسيا3080106428474

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي لفحلاسية3080107324949

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصلوجيأسية3080108260347

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدونيأسية3080109270940

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباروانأسية3080110306983

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي مفتاحأسية3080111388734

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاويخأسية3080112505832

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانأسية3080113550196

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحميآسية3080114457283

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسري اسية3080115361440

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوات أسية3080116291095

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حرضاء أسية3080117457967

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنواس آسية3080118357536

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنانأشرف3080119248981

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيريأشرف3080120277997

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العلوي الجميلأشرف3080121292887

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكريأشرف3080122306179

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويا بنأشرف3080123320765

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصريأشرف3080124347832

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواهبأشرف3080125545433

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالكأشرف3080126572980

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغترباكرام3080127244084

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرديفاكرام3080128334146

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزالكاكرام3080129346814

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج أيتإكرام3080130338115

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقإكرام3080131397455

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهيديإكرام3080132578844
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفينيإكرام3080133630324

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلالت الباتول3080134435313

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين زينالبداوي3080135522847

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم يسرى البلغيتي3080136567858

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفالتائب3080137338811

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوبيالجياللي3080138572756

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجامة الحاجة3080139610255

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسفيعالحسن3080140260988

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرتونالحسين3080141277914

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتميميالحسين3080142348318

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايوالحسين3080143439441

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظالحسين3080144621382

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامالحيداوي3080145241590

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنيالدريسية3080146348955

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىالرجالي3080147248913

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفكريالرميصاء3080148456100

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسموكيالزهرة3080149255296

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوابديالزهرة3080150260601

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخجيالزوهرة3080151457367

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضل الزوهرة3080152547546

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سلمىالسخي3080153578365

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ابراهيم نيتالسعدية3080154243596

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازيالسعدية3080155279839

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسن الحاج ايتالسعدية3080156442825

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباينةالسعدية3080157529256

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العماري السعدية3080158339252

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميرةالسعيد3080159268500

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ناجيالشيماء3080160399000

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيفالشيماء3080161405273

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيالشيماء3080162625168

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزويتين الشيماء3080163363782

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواهليالصالحة3080164494079

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإحفاالصديق3080165281378

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعداويالصديق3080166533898

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربابالطلحاوي3080167337416

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمحررالعياشي3080168559739

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحافظيالغالية3080169614677

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سوايحي ألفة3080170616183

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمودنالقايدة3080171437293

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميميالكبيرة3080172484237

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكر أيتالكبيرة3080173582281

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرعانيالمصطفى3080174277054

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوسيالمصطفى3080175281049

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقاريالمصطفى3080176506472

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيد بنالمصطفى3080177545841

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالمنطاسير3080178268832

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملسباطيالمهدي3080179291491

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنيديلالمهدي3080180438225

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسوسيالمهدي3080181472283

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكاسالمهدي3080182481992

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجالدوالمهدي3080183567498

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالح و علي المهدي3080184241972

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كبيب المهدي3080185334298

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحما المهدي3080186489894

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبالنجمة3080187274929

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحفوظيالهاشمية3080188437055

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنشاطالهام3080189255416
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد ايتالهام3080190273489

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكريمالهام3080191282356

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدراويالهام3080192286484

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيد أبوالهام3080193288504

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اسحيمدةالهام3080194291776

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعبالهام3080195298889

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمگوشيالهام3080196309596

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللالهام3080197338306

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراسالهام3080198395252

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فنانالهام3080199401393

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراريالهام3080200430470

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقاقالهام3080201458492

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهوامالهام3080202467610

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاتبالهام3080203585071

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريقشإلهام3080204305688

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيداويإلهام3080205307681

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنيويإلهام3080206536074

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملبيإلهام3080207541444

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعدإلهام3080208590267

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصدوقيإلهام3080209594714

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمسكم الهام3080210279108

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهري الهام3080211304847

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيد الهام3080212311935

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاللي الهام3080213441539

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصلوح الهام3080214599799

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبديإلياس3080215330016

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموطيحإلياس3080216369178

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايدارامال3080217367942

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمامامال3080218409670

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراويامال3080219535655

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكوريامال3080220625894

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوقيدأمال3080221308286

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صدفيأمال3080222347044

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسراويأمال3080223429430

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغوتأمال3080224433962

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويهأمال3080225500135

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمو أمال3080226327190

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتازي امان3080227254294

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقداميامباركة3080228287246

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتامل3080229301154

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبليامل3080230568693

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألشقرآمنة3080231584225

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالڭناوي امنة3080232449480

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظهير أميرة3080233557727

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالاميمة3080234241013

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوينياميمة3080235255946

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكصبياميمة3080236305278

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسايحاميمة3080237399822

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالاميمة3080238412379

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغوغياميمة3080239478560

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاطباميمة3080240479853

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمهدياميمة3080241569678

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادوأميمة3080242240833

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضأميمة3080243241490

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيانأميمة3080244252049

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعضراويأميمة3080245263506

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامخنتأميمة3080246271919
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشويطرأميمة3080247273539

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوميأميمة3080248297050

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيدباأميمة3080249300912

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكشاشأميمة3080250303229

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزياتأميمة3080251314690

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالمأميمة3080252318685

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكصأميمة3080253324369

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيأميمة3080254366897

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهوايشريأميمة3080255390181

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبويحيأميمة3080256435847

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزأميمة3080257469391

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولكأميمة3080258476411

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيريأميمة3080259482709

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحموشأميمة3080260508783

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامأميمة3080261512807

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغيرأميمة3080262518950

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلةأميمة3080263527434

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوديأميمة3080264532740

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكولحسأميمة3080265534210

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبأميمة3080266546902

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زاكنيأميمة3080267549426

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلمهانيأميمة3080268573741

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناطقأميمة3080269576757

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكادأميمة3080270597717

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوزيأميمة3080271607199

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليأميمة3080272621902

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكير أميمة3080273332154

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتابت أميمة3080274361165

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ظفرهللا أميمة3080275411021

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغروش أميمة3080276435862

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشي أميمة3080277533716

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعيد أميمة3080278560497

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجعيداني أميمة3080279626624

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويامين3080280550939

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكرضامين3080281580353

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلامين3080282632211

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكدمأمين3080283311833

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريأمين3080284333941

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانأمين3080285470149

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعمانيأمين3080286472717

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحضارأمين3080287598637

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جوعران أمين3080288249228

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمامينة3080289261960

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغداغامينة3080290290038

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتامينة3080291368263

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوفامينة3080292408345

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحوزيةامينة3080293464980

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي ناجيأمينة3080294245894

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنواسأمينة3080295298411

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيأمينة3080296317037

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلموسيأمينة3080297325824

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقوريأمينة3080298327495

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدوشأمينة3080299350084

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازيأمينة3080300415216

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعشيرأمينة3080301503988

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدري أمينة3080302310130

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفي أمينة3080303505029
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولإناس3080304250724

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوض أناس3080305607046

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطميانس3080306303657

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممباريكانس3080307529065

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحيليانس3080308601055

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروميأنس3080309248582

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرويفأنس3080310300333

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدينةأنس3080311347637

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهاأنس3080312391983

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجيدأنس3080313524535

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشيأنس3080314594376

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغمراويإنصاف3080315502922

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي الجميلأنوار3080316398974

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغليميأوميمة3080317288892

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيلأوميمة3080318624444

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشطراويايمان3080319264709

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبراتاايمان3080320301555

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمراتايمان3080321309635

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطنطونيايمان3080322327456

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوسيايمان3080323343521

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوريمايمان3080324364392

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيوضايمان3080325382469

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقطيبايمان3080326469095

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميابوريايمان3080327514632

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرغاشايمان3080328529863

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوجاويايمان3080329531302

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطروفإيمان3080330242471

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوعيطيإيمان3080331246438

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيبوبإيمان3080332283045

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرافقإيمان3080333311666

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأخاجةإيمان3080334340290

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبيريإيمان3080335340751

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقإيمان3080336371219

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويجيإيمان3080337409164

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشابإيمان3080338436966

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوزيإيمان3080339456060

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالمعتز ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفريدإيمان3080340475929

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفداويإيمان3080341488437

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتإيمان3080342533862

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكوشإيمان3080343535988

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوليإيمان3080344546640

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمإيمان3080345589007

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعإيمان3080346593224

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعينإيمان3080347622820

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبيري ايمان3080348410967

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عسولي ايمان3080349551554

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاميل إيمان3080350254475

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الهاللي إيمان3080351332153

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقي إيمان3080352344183

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينو إيمان3080353348741

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهزلي إيمان3080354423896

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بهيج إيمان3080355451818

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فاهلل رجى إيمان3080356525121

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدراويأيمن3080357450366

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممويبيأيمن3080358547312

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسيلة ابن ايمن3080359608050

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاوي إيناس3080360248039

165/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموعرفايوب3080361243648

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفليونايوب3080362304124

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيايوب3080363316202

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوقايوب3080364363548

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاقيايوب3080365627478

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيروجأيوب3080366241032

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمداويأيوب3080367250316

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوريشأيوب3080368274384

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموروانأيوب3080369278127

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجاجأيوب3080370304922

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمودأيوب3080371456997

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحيأيوب3080372480064

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريأيوب3080373581615

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كحيل أيوب3080374413267

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشاني أيوب3080375446048

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشويهب أيوب3080376628043

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانبدر3080377256410

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحايدبدر3080378276016

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبوبيالدين بدر3080379587368

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوعي الدين بدر3080380557456

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرادي بدرالدين3080381480406

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوربديعة3080382300909

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مساعد بديعة3080383316835

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانبرجاوي3080384581271

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقداشبسمة3080385244744

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراديبسمة3080386362835

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزواقبشرى3080387249595

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكحالويبشرى3080388260651

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحدبشرى3080389287016

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحانيبشرى3080390294327

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوخيبشرى3080391298073

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقلوبيبشرى3080392350082

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتانبشرى3080393358156

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيبشرى3080394432289

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكساربشرى3080395545792

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدريبشرى3080396560240

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرواليبشرى3080397564003

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكين بشرى3080398493800

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فتحي بشرى3080399504418

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محسن بشرى3080400573487

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفبلة3080401504692

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيربهيجة3080402281088

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنانبهيجة3080403313181

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعطالويبهيجة3080404319598

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقبهيجة3080405378099

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورتيبكر بو3080406601266

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتماربوشرة3080407479320

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشمراربوشرى3080408263985

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريدبوشرى3080409317270

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسمانبوشعيب3080410400493

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشكيربوشعيب3080411533250

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاجة بنبوعزة3080412550227

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدميتورية3080413326228

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاهينتورية3080414558061

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرضيتورية3080415616495

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرقيشتوفيق3080416608821

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحالويثورية3080417611346
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمآتايجالل3080418286000

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوجيديجالل3080419376193

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزيدي جالل3080420462691

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصبانيجليلة3080421276371

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغونذارجليلة3080422316807

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرشاويجليلة3080423498177

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أولحيان أيتجمال3080424246466

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمكيجمال3080425444577

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعمرجمعة3080426471505

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومحندجميلة3080427262373

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبعيرجميلة3080428328133

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسعدنيجميلة3080429352815

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسيجميلة3080430424742

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرافيجميلة3080431428115

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستيكتاجميلة3080432443147

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خطر أيتجميلة3080433452223

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوانجميلة3080434579914

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغالي جميلة3080435291711

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمدانجهاد3080436241210

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحموديجهاد3080437343939

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممايوضجهاد3080438357934

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شيشي جهاد3080439474178

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميريجهان3080440508667

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيجواد3080441266293

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشالويجواد3080442412738

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصاحبي جواد3080443404314

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينجيهان3080444297503

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشيخيجيهان3080445318349

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدوشيجيهان3080446325999

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخامرحاتم3080447554306

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصوفي حاتم3080448598327

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالم حادة3080449298148

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعيزاتحاسمة3080450502070

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوشحبيبة3080451278134

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانفالسحبيبة3080452310306

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجليحجيبة3080453299397

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضليحرية3080454476453

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامطونحسن3080455277779

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبويهحسن3080456338350

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزازحسن3080457456164

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلحسن3080458456842

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالبحسن3080459461844

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخداريحسن3080460479389

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرايس ايت حسن3080461272640

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكير حسن3080462374153

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألعرجحسناء3080463247506

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممامورحسناء3080464258355

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانحسناء3080465268027

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاتحسناء3080466272903

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوقيحسناء3080467287851

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحدةحسناء3080468294362

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعكيليحسناء3080469308132

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساجدحسناء3080470323565

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميديحسناء3080471334356

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشبوكحسناء3080472339805

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوقافحسناء3080473355147

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخرشيحسناء3080474361062
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنديلحسناء3080475363798

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بولوزةحسناء3080476417707

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانحسناء3080477450525

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالليحسناء3080478454632

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمEl khalfiحسناء3080479458085

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمديحسناء3080480466193

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحمانيحسناء3080481487509

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجومحسناء3080482492824

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحفيظحسناء3080483493479

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرسول عبدحسناء3080484497324

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيديحسناء3080485557449

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطريقحسناء3080486569310

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرواديحسنية3080487328891

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيني حسنية3080488538730

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلواشحفصة3080489243242

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصراضحفصة3080490247349

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريحفصة3080491253090

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويرحفصة3080492576282

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاتحيحفيظة3080493424669

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركة ايت حفيظة3080494358995

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد ايت حفيظة3080495632266

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجحكيمة3080496501784

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادق حكيمة3080497438345

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمسيكتحليمة3080498244866

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم افرجحليمة3080499250484

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانيحليمة3080500258029

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالنحليمة3080501317226

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياحليمة3080502343812

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرحليمة3080503372641

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفحليمة3080504412945

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقالديحليمة3080505432652

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدراويحليمة3080506462178

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركوبحليمة3080507476847

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أحدوحليمة3080508525350

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميديحليمة3080509526702

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمصاطفيحليمة3080510549069

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقحليمة3080511559020

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكانون ادحليمة3080512564835

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمخربشحليمة3080513569787

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكصابحليمة3080514594621

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشانعحليمة3080515627099

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريسحمزة3080516255909

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنسيحمزة3080517272953

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مدونيحمزة3080518274804

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوكيلحمزة3080519342612

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانحمزة3080520358312

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنقدحمزة3080521360966

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستةحمزة3080522387806

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداكيريحمزة3080523388178

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغناميحمزة3080524395608

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السباعيحمزة3080525507532

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجيبحمزة3080526620110

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالصفرحمزة3080527620877

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدويش حمزة3080528266195

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتهامي وزاني حمزة3080529360490

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرش حمزة3080530596446

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجديحميد3080531243089
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعيد ايتحميد3080532336731

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويحميد3080533451816

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رحيم حميد3080534468087

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشنحنان3080535243359

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداحيحنان3080536260150

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتشوينحنان3080537270851

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرازحنان3080538273461

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرغيثحنان3080539280831

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابنالحنان3080540297456

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكونديحنان3080541298912

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكروطيحنان3080542301348

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزحافحنان3080543307203

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيقرقاوسيحنان3080544308393

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريتاليحنان3080545313979

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمكونيحنان3080546317018

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنفاريحنان3080547332504

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبلحنان3080548332676

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطاطحنان3080549348164

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرطحنان3080550349243

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقربانيحنان3080551351665

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطبيحنان3080552351677

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالجحنان3080553354846

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيدحنان3080554396878

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصيرحنان3080555534708

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومانحنان3080556539304

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبصورحنان3080557589896

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهنيةحنان3080558623812

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكراوي حنان3080559254416

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرافي حنان3080560456234

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسوسيحورية3080561261489

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقحورية3080562502134

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامكزم حورية3080563311176

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدحياة3080564286233

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاححياة3080565352867

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطحياة3080566461490

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادحياة3080567500883

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخمسي حياة3080568506677

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوترخىحيكيمة3080569412764

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلباز ايتخالد3080570251942

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصراخالد3080571334199

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحالخالد3080572590514

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطا ايت خالد3080573559239

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المزابيت خالد3080574564166

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوينخديجة3080575242121

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصويرة بنخديجة3080576245846

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادخديجة3080577247059

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتنسارخديجة3080578250505

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكموسىخديجة3080579251085

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيرخديجة3080580261897

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبقاليخديجة3080581262114

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصموديخديجة3080582266000

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفخديجة3080583280273

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويخديجة3080584283859

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتقيخديجة3080585290978

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدادخديجة3080586292063

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمخديجة3080587296616

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكخديجة3080588298639
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البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسافخديجة3080589299666

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمزيغخديجة3080590302329

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعميرخديجة3080591304150

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأغناجخديجة3080592312702

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيخديجة3080593314911

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصفارخديجة3080594318813

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيلخديجة3080595322867

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمانيخديجة3080596323367

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأردالنخديجة3080597324966

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارخديجة3080598329404

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازيخديجة3080599333875

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفريخديجة3080600334743

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحماديخديجة3080601352271

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوجبورخديجة3080602361622

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهبزةخديجة3080603362578

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعتصمخديجة3080604403652

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرفاخديجة3080605408561

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمديخديجة3080606411417

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أسكورخديجة3080607420570

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجطاسيخديجة3080608424161

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكشالخديجة3080609426497

البرنوصي سيدي 2 المنصور اهراس احمد شارعالبرنوصي سيديالرشيد اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوخيخديجة3080610433655

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيريخديجة3080611438617

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمي أيتخديجة3080612447607

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابالخديجة3080613450597

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي العمرانيخديجة3080614460104

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبادخديجة3080615460505

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخيرخديجة3080616488098

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعديخديجة3080617521782

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنفلوسخديجة3080618526276

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمودخديجة3080619540516

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحبخديجة3080620563578

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرماطيخديجة3080621568740

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتمنيخديجة3080622572751

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويخديجة3080623573165

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيجةخديجة3080624575858

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوهريخديجة3080625583271

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدومخديجة3080626584713

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشيطخديجة3080627608319

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريخديجة3080628609298

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعوانخديجة3080629610142

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورميرخديجة3080630630977

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرضيخديجة3080631633412

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فهمي خديجة3080632260024

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صادر خديجة3080633275164

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحدو خديجة3080634282327

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قرير خديجة3080635290681

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعزيزة خديجة3080636297601

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجي خديجة3080637312699

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحروك خديجة3080638314299

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسلهامي خديجة3080639360097

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخباز خديجة3080640406894

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزواق خديجة3080641408522

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنيمي خديجة3080642454384

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم األكراتي خديجة3080643481273

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالل خديجة3080644510591

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحناوي خديجة3080645536070

170/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمنور خديجة3080646566151

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصراوي خديجة3080647597709

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيم خديجة3080648603548

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعناني خديجة3080649611412

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شفيل خديجة3080650621273

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضخديحة3080651516542

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوماليخذيجة3080652319603

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصدقخليد3080653466577

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجنينيخليفة3080654430627

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليفيخليفة3080655538808

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهدانيخليل3080656425702

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهاويخليل3080657429976

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهرخولة3080658279099

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصغرونيخولة3080659280401

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفيانخولة3080660317069

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقارفاخولة3080661441168

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديناويخولة3080662495729

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمزوديخولة3080663534736

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلويخولة3080664585020

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيب خولة3080665356749

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركانيدنيا3080666252222

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدبيدنيا3080667336641

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهشميدنيا3080668346327

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماهريدنيا3080669356313

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحبوبيدنيا3080670413153

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبضراويدنيا3080671421408

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزايددنيا3080672447966

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكاردنيا3080673459092

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشياردنيا3080674460983

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغيبدنيا3080675542952

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديشدنيا3080676545113

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعروسيدنيا3080677596881

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوسعيددنيا3080678615007

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتهليل دنيا3080679257878

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلدينة3080680261078

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألخضررانية3080681313880

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشاريرباب3080682288063

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبراسربيع3080683529540

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لوسفي ربيع3080684418640

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهيربيعة3080685241340

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماويربيعة3080686257978

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدربيعة3080687334760

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوخويارجاء3080688244966

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعيانرجاء3080689252914

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكمرانيرجاء3080690260408

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكربابرجاء3080691275577

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعمريرجاء3080692279294

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدرجاء3080693299843

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالخضررجاء3080694309278

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشفيرجاء3080695332455

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحسينيرجاء3080696427264

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراميرجاء3080697448146

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانيرجاء3080698602501

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم وكيب رجاء3080699437941

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبطي رجاء3080700471813

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الروةرحاب3080701287076

إرشيد3080702264374  َ (البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكويللن َ 
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيرشيد3080703319683

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكراشرشيد3080704476012

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأطالسيرشيد3080705477101

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشرقارشيد3080706610896

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربحي رشيد3080707278097

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أشالح رشيد3080708539298

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصليحرشيدة3080709265234

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيرشيدة3080710310088

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانطمرشيدة3080711483413

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحجامرضا3080712339998

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسوقرضا3080713363629

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانرضا3080714541163

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجيدرضا3080715590480

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهو ايترضوان3080716349458

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنةرضوان3080717520090

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمونمير تغولترقية3080718310552

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماومنصوررقية3080719344792

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنرقية3080720370987

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإمزرانرقية3080721454331

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجانديرقية3080722554189

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكوديرقية3080723598971

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكيريرميساء3080724395682

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغربيرميساء3080725450726

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمعيزةرميساء3080726507572

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيانرهان3080727284054

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعزانروقية3080728260376

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضريبينروميساء3080729540304

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبرياض3080730277510

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومن ريحاب3080731257610

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرابرينريحانة3080732363306

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصري ريم3080733624674

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزريولريهان3080734314377

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبريكيريهان3080735524526

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوابزكرياء3080736243195

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملوحزكرياء3080737326925

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقرون بنزكرياء3080738408727

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرمضانزكرياء3080739461122

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخبالزكرياء3080740531229

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريوشزكرياء3080741539537

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيابةزكرياء3080742539895

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللزميزكرياء3080743592533

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمسعودزكرياء3080744608506

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لخليفة زكرياء3080745250593

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطي زكرياء3080746460244

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلزكية3080747270662

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغدانزكية3080748375597

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكزهراء3080749279300

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجمزهراء3080750318117

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوعاللزهراء3080751488555

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمزهرة3080752246035

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوشزهرة3080753264146

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويزهرة3080754267010

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهنانيزهرة3080755271784

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين فتحزهرة3080756349352

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباريمزهرة3080757472294

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحسينيزهرة3080758496558

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبطيزهيرة3080759243413
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاميلزهيرة3080760258137

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموادينزهيرة3080761344540

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدراعزهيرة3080762505191

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريزهيرة3080763613222

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتكوشت زهيرة3080764565259

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيشيزوبيدة3080765631627

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهرزينب3080766247122

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكعموشزينب3080767250570

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوطازينب3080768256483

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السعدونيزينب3080769259053

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرارزينب3080770259486

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالديزينب3080771262404

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحزومزينب3080772263446

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكزينب3080773266204

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباهيزينب3080774269744

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجيدزينب3080775272469

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودركةزينب3080776281205

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورزينب3080777295484

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبهانزينب3080778295646

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيزينب3080779305791

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا حرمةزينب3080780314497

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحيكزينب3080781329468

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهدزينب3080782336490

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوهيرزينب3080783340141

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرزينب3080784352286

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهريموزينب3080785356585

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالح ايتزينب3080786358367

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسيزينب3080787359073

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوريزينب3080788359462

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعفرزينب3080789420050

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرايبيزينب3080790440091

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطالبزينب3080791443792

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشقفةزينب3080792444612

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغوميرزينب3080793447680

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعنونزينب3080794474381

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهايميزينب3080795500422

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميزينب3080796518186

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدانزينب3080797538081

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزميزينب3080798542204

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلوطيزينب3080799564108

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هاشيميزينب3080800577562

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموصبيرزينب3080801581486

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبخاريزينب3080802593947

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللزينب3080803597851

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغزي زينب3080804271972

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيق زينب3080805303614

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عنطاري زينب3080806332821

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاوي زينب3080807404275

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مومن زينب3080808407844

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزين زينب3080809483999

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبول زينب3080810496628

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمجتزينة3080811571650

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقرابوسارة3080812242084

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهوبسارة3080813251053

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرصيسارة3080814252029

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجنداليسارة3080815252408

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانيسارة3080816252483
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورزاقسارة3080817268373

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسنةسارة3080818268400

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيسارة3080819277826

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكزوزسارة3080820278819

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريسارة3080821281597

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمجندزسارة3080822291543

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسكينسارة3080823303546

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداودسارة3080824308356

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهتميسارة3080825313303

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الطايبسارة3080826317356

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانيسارة3080827335369

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيسارة3080828356834

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقربالسارة3080829362255

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا خافسارة3080830377497

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجةسارة3080831403175

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابيسارة3080832434689

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فضالويسارة3080833440972

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرامىسارة3080834491143

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفالحسارة3080835499373

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقسارة3080836508326

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينيسارة3080837536796

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبوسارة3080838564380

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهذبسارة3080839569724

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكزارسارة3080840577400

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلسارة3080841582439

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفقيرسارة3080842582873

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحموديسارة3080843614164

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمر سارة3080844355166

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيري سارة3080845454671

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكي سارة3080846591806

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صبير سامي3080847283617

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومالوسامية3080848294003

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبضةسحر3080849526552

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهلهلسعاد3080850254885

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامسعاد3080851257995

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعوفيسعاد3080852274426

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناصرسعاد3080853281187

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازسعاد3080854311465

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعضورسعاد3080855378193

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريبيسعاد3080856387108

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوريسعاد3080857387616

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيسعاد3080858406926

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولرتالسعاد3080859558526

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيسعاد3080860630503

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرصاع سعاد3080861280057

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمناري سعاد3080862299670

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسلي سعاد3080863452955

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عمار سعاد3080864567218

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبسعد3080865253645

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيارسعد3080866582537

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيادسعدالدين3080867453187

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشكاجسعدية3080868447616

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاشةسعيد3080869259477

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصابسعيد3080870301589

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخوشسعيد3080871336018

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادراىسعيد3080872570347

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبسعيد3080873577707
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعالم سعيد3080874336631

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهاجرسعيدة3080875252790

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغشيسعيدة3080876289624

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميوسكىسعيدة3080877329006

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالممونيسعيدة3080878465026

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمزيلنسعيدة3080879538829

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباوي سعيدة3080880263746

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقداوي سعيدة3080881296143

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوقاسيسفيان3080882259410

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممؤدبسفيان3080883616404

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامسقام3080884422235

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدباغسكينة3080885241009

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجرفاويسكينة3080886242925

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بحتيسكينة3080887253553

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقشوانسكينة3080888257404

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيسكينة3080889259774

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصافيسكينة3080890266916

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرانيسكينة3080891274954

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنواريسكينة3080892284034

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيزسكينة3080893286894

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشفرسكينة3080894304667

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيفسكينة3080895313094

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجمةسكينة3080896316717

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريميسكينة3080897319539

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسيلةسكينة3080898350408

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقسكينة3080899353196

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديسكينة3080900388518

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازنيبرسكينة3080901388624

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقالسكينة3080902389656

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالقايدسكينة3080903431323

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحسكينة3080904452960

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكمالسكينة3080905459703

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماناصرسكينة3080906471646

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالسكينة3080907475476

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحماويسكينة3080908489031

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهوامسكينة3080909490465

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديشهيد ابن التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزواويسكينة3080910497375

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابسكينة3080911498636

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلفاويسكينة3080912498739

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسكينة3080913507284

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعقيليسكينة3080914521137

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبداويسكينة3080915521389

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكوشسكينة3080916523772

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرفاويسكينة3080917524240

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقسكينة3080918540264

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيالنيسكينة3080919542869

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتامارسكينة3080920544901

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريسكينة3080921570574

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصامسكينة3080922572217

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقوقاجيسكينة3080923579591

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعاديسكينة3080924605002

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فجاج سكينة3080925254825

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القريشي سكينة3080926301650

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي سكينة3080927309865

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شطيلة سكينة3080928335473

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماخوشي سكينة3080929339918

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحراث سكينة3080930425987
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعويسي سكينة3080931443237

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصسلمى3080932244820

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابواالنوارسلمى3080933248207

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممديحسلمى3080934255401

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمادسلمى3080935258701

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويسلمى3080936283116

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحضيسلمى3080937283743

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعادنيسلمى3080938284114

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرموشسلمى3080939314978

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتاقيسلمى3080940319145

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيرسلمى3080941382400

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدةسلمى3080942399392

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهوائيسلمى3080943435035

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرداسلمى3080944442126

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها أيتسلمى3080945457884

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيارسلمى3080946463565

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعوفسلمى3080947468711

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريسلمى3080948569634

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيسلمى3080949582994

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيسلمى3080950594130

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنونسلمى3080951596518

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجي سلمى3080952316626

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوم سلمى3080953434193

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغمامسلوى3080954246505

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيقسلوى3080955321972

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسفسلوى3080956343685

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازيسلوى3080957411898

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحسلوى3080958479973

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرسلوى3080959550928

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باحيدسلوى3080960561917

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقريشسليمان3080961420179

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيغاي سليمان3080962608853

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاكميسليمة3080963339596

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيسليمة3080964534587

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعيديسمية3080965273193

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكارسمية3080966317206

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعياديسمية3080967319178

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعدونيسمية3080968352594

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملزعر سمية3080969267040

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسريسميحة3080970263461

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشلحسميحة3080971280347

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريميسميحة3080972296337

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزراويسميحة3080973309012

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيبيسميحة3080974597076

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرورسمير3080975322174

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيديسميرة3080976249311

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنواعيرسميرة3080977297632

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصراسميرة3080978313638

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيسميرة3080979321670

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديسميرة3080980346289

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسيميسميرة3080981414952

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرسميرة3080982423092

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكسميرة3080983436348

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميسميرة3080984453018

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضليسميرة3080985480062

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكسانيسميرة3080986490399

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقباويسميرة3080987497761
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوزيسميرة3080988512095

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ابنسميرة3080989544261

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحينيسميرة3080990549927

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنيسميرة3080991588787

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سعيدسميرة3080992594934

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرواسي سميرة3080993341235

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرومي سميرة3080994415309

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعال سميرة3080995508298

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقديمسناء3080996250113

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشراويسناء3080997266071

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعيديسناء3080998290103

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين فتحسناء3080999292522

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقسناء3081000293461

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدخيسيسناء3081001302130

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحدسناء3081002304857

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويسناء3081003316873

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالحسنسناء3081004317607

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمذكوريسناء3081005328484

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغويزيسناء3081006334846

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبابسناء3081007336161

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكنارسناء3081008353812

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيدودسناء3081009437156

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزيسناء3081010452866

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشفرةسناء3081011475376

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفسناء3081012491792

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائزسناء3081013497444

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلوقيسناء3081014531450

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكولحسسناء3081015534761

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمنصورسناء3081016545611

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيحيىسناء3081017555115

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلوطيسناء3081018626379

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرفسناء3081019630123

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فقير سناء3081020285793

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحاكمي سناء3081021332377

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكانوني سناء3081022504245

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمسهام3081023247112

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخومريسهام3081024257821

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكباشسهام3081025262007

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحايمودسهام3081026288903

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخيرةسهام3081027291817

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمناويسهام3081028297856

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالممتازسهام3081029344844

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمضانيسهام3081030345948

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناظيرسهام3081031361952

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبردسهام3081032364829

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشوريسهام3081033478819

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحايليسهام3081034482508

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالكسهام3081035494296

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخزاعيسهام3081036535424

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغريسسهام3081037573810

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدسهام3081038593723

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجيسهام3081039600838

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغاليسهام3081040626871

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصر سهام3081041274411

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابواالسعد العمراني سهام3081042330867

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مرجان سهام3081043347469

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرابسهيرة3081044245602
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكوانيسهيلة3081045291396

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللبانسهيلة3081046463452

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبائزسوكينة3081047245901

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المعيزيسوكينة3081048249592

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكاويسومية3081049242353

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهموري ايتسومية3081050255797

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجكونسومية3081051290835

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواديسومية3081052320211

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرارسومية3081053327967

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيسومية3081054401341

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحانيسومية3081055453942

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلياحسومية3081056519926

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصارسومية3081057549056

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدوريسومية3081058584233

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباحي سومية3081059351363

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبان سومية3081060486508

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمشادية3081061322393

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدعاء شاكر3081062366238

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورفتان شدى3081063332794

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنياجيالدين شرف3081064341655

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالهدىشروق3081065258763

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعياط شعيب3081066492710

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعوبشفيق3081067417094

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نورالدينالضحى شمس3081068250294

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبكيشهناز3081069574855

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمراويشيماء3081070241424

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجبورشيماء3081071245547

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنانةشيماء3081072257500

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكرومشيماء3081073260365

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقديرشيماء3081074267272

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاجشيماء3081075273025

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخلوفيشيماء3081076275538

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهويشيماء3081077284752

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليماتيشيماء3081078285258

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباويشيماء3081079298293

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمعاششيماء3081080308669

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العكالشيماء3081081312448

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيرشيماء3081082315099

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرطاسشيماء3081083315173

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدويشيماء3081084333497

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوتاريشيماء3081085339149

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديشيماء3081086375260

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلغيتي بسيمشيماء3081087404791

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابةشيماء3081088408837

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشروقشيماء3081089422307

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصنهاجيشيماء3081090425512

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهوائيشيماء3081091435655

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوريشةشيماء3081092471059

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنونشيماء3081093478689

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبيشيماء3081094542891

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماريزيشيماء3081095556310

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسميهروشيماء3081096557875

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزياتشيماء3081097558094

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائدشيماء3081098566852

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداودشيماء3081099571806

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزوشيماء3081100583694

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحكيمشيماء3081101588875
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجم شيماء3081102263907

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدراز شيماء3081103281682

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلبالي شيماء3081104300876

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي شيماء3081105346120

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيني شيماء3081106437008

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسيلة شيماء3081107474438

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراقي شيماء3081108571761

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوري شيماء3081109581214

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنسعيدصابرين3081110460999

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشاليصارة3081111531176

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغوامصارة3081112562891

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شوقي صارة3081113449811

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوضصافية3081114535057

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاويصالح3081115431939

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريصباح3081116463793

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءصباني3081117547750

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجديدي صبرين3081118342684

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسياسيصديق3081119348415

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحواتصفاء3081120262435

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزهارصفاء3081121265971

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبارصفاء3081122268463

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميريصفاء3081123285159

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمضانصفاء3081124295831

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثلكاغتصفاء3081125348483

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخموريصفاء3081126375424

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمرودي صفاء3081127560097

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمري صالح3081128456940

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملهمالدين صالح3081129339221

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمالدين صالح3081130438509

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عزيزي الدين صالح3081131444686

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم موقيتصليحة3081132323659

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلصوفيا3081133402655

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلمصوفيا3081134601651

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هوار صوفيا3081135511505

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبقالصوفية3081136282306

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غزوانيصوفية3081137315002

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيضرصونية3081138380534

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيمضحى3081139261755

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساقي ضحى3081140251862

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقرون بنضياء3081141292290

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنونسيطارق3081142281454

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديرطارق3081143343271

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهب طارق3081144329725

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونس طارق3081145487714

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمشىطامو3081146250660

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةطيبي3081147287745

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمربوحيعادل3081148255820

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيععادل3081149257445

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجرارعادل3081150257832

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلطنيعادل3081151492997

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدنعادل3081152584962

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ترابي عادل3081153308332

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعبال عادل3081154477953

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عقليعائدة3081155275459

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلعوصعائشة3081156293585

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبرابريعائشة3081157298352

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودريكةعائشة3081158311548
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساهلعائشة3081159331680

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمليحعائشة3081160441654

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنمليعائشة3081161457654

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراجعائشة3081162479462

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميمونعائشة3081163525032

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريعائشة3081164605645

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليباتعائشة3081165614022

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزرودعائشة3081166633579

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاسم عائشة3081167452353

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافضيالت عائشة3081168547057

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصاالله عبد3081169270783

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشاب الجبار عبد3081170247981

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركنيالحفيظ عبد3081171427749

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرقبي الحفيظ عبد3081172329413

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعديالحق عبد3081173275426

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكريشيالحق عبد3081174316648

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زويتين الحق عبد3081175281300

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشهبةالحكيم عبد3081176514765

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفكيرالخالق عبد3081177283146

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرجافاهللا الرحمان عبد3081178436949

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانضامالرحيم عبد3081179318305

(البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة قرب) البرنوصي بسيدي حارثة بن المثنى شارعالبرنوصي سيديالسوسي المختار التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميديالرحيم عبد3081180519555

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيل الرحيم عبد3081181433859

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اعمورعلي الرحيم عبد3081182589594

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتراريالرزاق عبد3081183440367

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباريالصمد عبد3081184294723

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطارالصمد عبد3081185317701

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوحالصمد عبد3081186318885

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوليالصمد عبد3081187329601

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باحميالصمد عبد3081188356565

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاشالصمد عبد3081189628738

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشاريدالعزيز عبد3081190367647

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابريكشالعزيز عبد3081191371460

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحيالعزيز عبد3081192467544

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيالعلي عبد3081193368779

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوديالغني عبد3081194255945

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغمضالغني عبد3081195270753

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرادوانالفتاح عبد3081196516357

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدانالفتاح عبد3081197562897

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوحاسالكبير عبد3081198271771

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكدارالكبير عبد3081199349406

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم داوود وبنالكريم عبد3081200338853

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحبالكريم عبد3081201342450

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعال ايتالكريم عبد3081202483353

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شهيان الكريم عبد3081203470415

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحارثاللطيف عبد3081204240966

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوزالاللطيف عبد3081205488619

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدبالهللا عبد3081206290191

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحماد بنهللا عبد3081207352353

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيم هللا عبد3081208501357

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنسي هللا عبد3081209568429

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغريش هللا عبد3081210615739

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعريبيإسماعيل هللا عبد3081211353080

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمانالمجيد عبد3081212296151

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريكيالهادي عبد3081213575660

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضامةالواحد عبد3081214355284

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اسراجن الوهاب عبد3081215632770
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمليعبداالاله3081216600418

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوكيعبداالله3081217255248

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرايسعبداالله3081218466778

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشعبداإلله3081219253402

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعيعبداإلله3081220290659

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفي عبداإلله3081221513434

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخلفةعبدالجبار3081222240916

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفعبدالجبار3081223509670

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهالليعبدالحق3081224547787

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهدىعبدالخالق3081225277790

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكريمعبدالرحمان3081226544501

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالترس عبدالرحمان3081227588258

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صاليح عبدالرحيم3081228336077

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشميطيعبدالرزاق3081229380855

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحبوسعبدالرزاق3081230583482

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماطريعبدالصمد3081231484601

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخميريعبدالغني3081232374872

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوبيةعبدالكريم3081233302142

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفيعبدهللا3081234387558

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورجدالعبدهللا3081235541916

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكسيعبدالهادي3081236291704

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفعبدالهادي3081237322710

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعليوعليعبدالهادي3081238479288

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلياتعبدالواحد3081239269601

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهعبدالواحد3081240487105

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحمد ايتعبلة3081241520547

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفيدعتيقة3081242361793

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنفي عتيقة3081243353875

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم وصفي عتيقة3081244485983

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهميعثمان3081245269911

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعسريةعثمان3081246305820

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي مرزوقعثمان3081247441030

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزاليعثمان3081248538725

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملباش عثمان3081249348680

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بسكار عثمان3081250580175

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمعزيزة3081251304056

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينعزيزة3081252424831

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعرابعزيزة3081253542176

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دينار عزيزة3081254249022

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباطل عزيزة3081255275129

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطوط عزيزة3081256280020

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودحيم عزيزة3081257286436

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزاوية عزيزة3081258381189

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحاضي عزيزة3081259419470

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقندوسي عزيزة3081260436770

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونعفاف3081261521677

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزرق عفاف3081262443774

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعالعفيفة3081263268512

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضوقعفيفة3081264348668

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمةعلي3081265317610

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدادعلية3081266565957

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصيطعماد3081267302807

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العبضالويعماد3081268317486

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيعماد3081269423962

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروسيعماد3081270564336

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحقانيعماد3081271564679

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهوير عماد3081272632843

181/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحيعمر3081273277031

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعديعمر3081274277663

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتخمعمر3081275285935

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمؤدبعمر3081276326799

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروحعمر3081277404493

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكريمعمر3081278615153

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خالص عمر3081279559645

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانعهد3081280350673

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلويعواطف3081281313278

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنويني عواطف3081282570164

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكايوغزالن3081283249675

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرةغزالن3081284274383

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرايديغزالن3081285280879

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجعفريغزالن3081286297936

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحضريغزالن3081287301773

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللواحغزالن3081288315068

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعطارغزالن3081289357469

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجاعغزالن3081290384085

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفقيهغزالن3081291387486

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليدريغزالن3081292400404

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوانغزالن3081293423685

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريضغزالن3081294443034

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرعيغزالن3081295457361

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقيدةغزالن3081296479229

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريغزالن3081297583491

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النجاري غزالن3081298511830

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرنون غزالن3081299577457

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رفيهي غيتة3081300273201

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقاويغيثة3081301271952

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفياللي خطابيغيثة3081302281179

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغندورغيثة3081303483071

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زعيم برنيغيثة3081304494382

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريغيثة3081305605872

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنوليديفاتحة3081306504464

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبرورفاتحة3081307592575

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيسى ايتفاتن3081308300585

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحدوفاطمة3081309267187

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراقيليفاطمة3081310276321

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنخليفاطمة3081311280525

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناضرفاطمة3081312283600

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهيمفاطمة3081313287993

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماويفاطمة3081314292834

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاريففاطمة3081315303700

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحفوفاطمة3081316306262

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميمدالفاطمة3081317309836

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعقوبيفاطمة3081318319391

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيفاطمة3081319326708

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيبيفاطمة3081320329035

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتافنيفاطمة3081321336014

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحيفاطمة3081322339911

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمانفاطمة3081323349392

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعمارفاطمة3081324356039

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركميفاطمة3081325357193

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيديفاطمة3081326358203

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزربيفاطمة3081327381222

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافظيفاطمة3081328396394

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيوشفاطمة3081329425527
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الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيعيش ايتفاطمة3081330426968

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنتوتيفاطمة3081331431612

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوقاسيفاطمة3081332460169

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلفيفاطمة3081333493334

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرحانيفاطمة3081334501465

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسن آيتفاطمة3081335502634

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوشيفاطمة3081336515925

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانفاطمة3081337529614

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحمانفاطمة3081338539621

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحليميفاطمة3081339540434

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضفاطمة3081340556945

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج أيتفاطمة3081341576530

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكاريفاطمة3081342577725

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقيفاطمة3081343596379

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلوحفاطمة3081344604650

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر أيت فاطمة3081345247591

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالمين فاطمة3081346283536

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهوش فاطمة3081347306352

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كبرى فاطمة3081348352452

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموساس فاطمة3081349413222

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم امريس فاطمة3081350445153

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الهوري بن فاطمة3081351504965

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحماموش فاطمة3081352509858

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضكوك فاطمة3081353514219

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشيدي فاطمة3081354626423

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلو فاطمة3081355628372

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنهوشالزهراء فاطمة3081356249132

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحمودالزهراء فاطمة3081357249998

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاليحالزهراء فاطمة3081358250866

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعزيزالزهراء فاطمة3081359258853

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستحفيظالزهراء فاطمة3081360260035

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشالحالزهراء فاطمة3081361260854

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاريفالزهراء فاطمة3081362262622

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماتكوكالزهراء فاطمة3081363263948

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوميالزهراء فاطمة3081364282469

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوقالالزهراء فاطمة3081365287265

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالونانالزهراء فاطمة3081366290356

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويالزهراء فاطمة3081367297350

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيالزهراء فاطمة3081368302098

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرايديالزهراء فاطمة3081369302852

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطينةالزهراء فاطمة3081370311529

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسرارالزهراء فاطمة3081371318111

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوديرالزهراء فاطمة3081372319526

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومزوغالزهراء فاطمة3081373330537

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحنونالزهراء فاطمة3081374334679

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيشالزهراء فاطمة3081375336835

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشيريالزهراء فاطمة3081376339399

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوحيالزهراء فاطمة3081377346995

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجروضالزهراء فاطمة3081378394100

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبانالزهراء فاطمة3081379396222

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلالزهراء فاطمة3081380425680

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكودانالزهراء فاطمة3081381431632

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتهلالزهراء فاطمة3081382436464

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالجواويالزهراء فاطمة3081383437213

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فرحانالزهراء فاطمة3081384441588

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانالزهراء فاطمة3081385452365

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلالزهراء فاطمة3081386465585
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيݣشالزهراء فاطمة3081387475743

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمElmazyounyالزهراء فاطمة3081388493297

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيالزهراء فاطمة3081389499031

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهلالزهراء فاطمة3081390512723

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزكيالزهراء فاطمة3081391519990

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبافضيليالزهراء فاطمة3081392524999

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخدوميالزهراء فاطمة3081393531887

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقالزهراء فاطمة3081394534650

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ضهراالزهراء فاطمة3081395542925

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجليالزهراء فاطمة3081396582556

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا عبد ادالزهراء فاطمة3081397607107

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانالزهراء فاطمة3081398608031

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزيواتالزهراء فاطمة3081399618223

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنونيالزهراء فاطمة3081400618356

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيبوسالزهراء فاطمة3081401626110

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحطيطو الزهراء فاطمة3081402245160

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لغريب الزهراء فاطمة3081403246013

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللطيفي الزهراء فاطمة3081404253575

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمادي الزهراء فاطمة3081405254881

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعوينة الزهراء فاطمة3081406262525

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرمالي الزهراء فاطمة3081407264906

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ببرام الزهراء فاطمة3081408279751

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شعبي الزهراء فاطمة3081409283297

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي الخطاب بن عمر شارعالبرنوصي سيديالطريس الخالق عبد التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ڭرضاو الزهراء فاطمة3081410287421

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الجاللي الزهراء فاطمة3081411331628

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوقي الزهراء فاطمة3081412358018

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراية الزهراء فاطمة3081413411384

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعياشي الزهراء فاطمة3081414419192

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيار الزهراء فاطمة3081415471568

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الطوكي الزهراء فاطمة3081416533230

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكروش الزهراء فاطمة3081417549843

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعود الزهراء فاطمة3081418619383

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمرابطالزهرة فاطمة3081419506882

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحماديفاطنة3081420333993

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماريفاطنة3081421401474

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمفاطنة3081422454174

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشليحفايزة3081423491622

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألنهاريفتيحة3081424279378

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمفتيحة3081425319555

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسيمفتيحة3081426415646

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخالةفتيحة3081427436618

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموثيقفتيحة3081428479637

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوففتيحة3081429525515

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبغداديفتيحة3081430544859

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوزاويفتيحة3081431605923

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اكرض ايت فتيحة3081432280197

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريفدوى3081433293981

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعليانيفدوى3081434304421

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنديفدوى3081435330404

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجومفدوى3081436377777

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبريكيفدوى3081437398336

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكناونفدوى3081438486170

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتماصطفدوى3081439494238

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزرقفدوى3081440500932

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومانفدوى3081441562877

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإعزىفدوى3081442599388

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهيبةفدوى3081443621622
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ضرفي فدوى3081444508779

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النجالني فراح3081445259385

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانفردوس3081446300441

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوقيفلاير3081447334922

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالفريدة3081448268374

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكارة فريدة3081449357889

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريصفنيدة3081450534630

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضامي فؤاد3081451290581

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزايدفوزية3081452429450

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدفوزية3081453429896

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكربيفيروز3081454630764

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمفيصل3081455454590

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخبالقاسم3081456249690

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديةقاسمي3081457559743

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البحريكبيرة3081458439295

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقضيويكريم3081459269265

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزروديكريم3081460509327

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكداو كريم3081461609868

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاركريمة3081462242677

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناسدكريمة3081463248899

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهبيكريمة3081464274354

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليه اخليفتيكريمة3081465302212

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنمريكريمة3081466339169

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناولكريمة3081467399127

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمعلمكريمة3081468421325

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباتكريمة3081469436642

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرخوكريمة3081470442586

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحراركريمة3081471488272

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيرةكريمة3081472627772

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهادي ابن كريمة3081473346809

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمنور كريمة3081474574797

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاوكينكلثوم3081475307113

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الهائج بن ايت كلثوم3081476415545

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسموكيكلثومة3081477328700

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاعكلثومة3081478486626

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتسمكمال3081479350837

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيمكميليا3081480263543

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيكنزة3081481263036

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدويشكنزة3081482441681

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركبيكنزة3081483451113

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخيوي كنزة3081484350041

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبركا كنزة3081485547977

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشيخي كنزة3081486549613

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهيبةكوتر3081487343274

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوركوتر3081488524857

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممودنكوتر3081489627994

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهارمي كوتر3081490361078

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاويكوثر3081491266087

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضيكوثر3081492279128

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالطكوثر3081493280440

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغاركوثر3081494294304

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشتيكوثر3081495302400

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملوككوثر3081496304634

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويشكوثر3081497306379

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزويويكوثر3081498317644

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدفتاركوثر3081499328250

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامريركوثر3081500340735
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحارثكوثر3081501348862

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسانيكوثر3081502362615

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرماككوثر3081503363735

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامدرككوثر3081504390997

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بالليكوثر3081505394040

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبيحيكوثر3081506399179

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيكوثر3081507433018

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبانبوزكوثر3081508439275

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانيكوثر3081509471247

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوميكوثر3081510501502

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنياكوثر3081511547634

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرازكوثر3081512616514

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوسكوثر3081513626697

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمال كوثر3081514271065

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مطيش كوثر3081515305557

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدراري كوثر3081516325797

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاوقي كوثر3081517326319

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناوي كوثر3081518358737

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخموري كوثر3081519422041

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زوادي كوثر3081520436748

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خلقي كوثر3081521455107

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطبيب كوثر3081522584097

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوي بشرى اللة3081523472682

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضنيلبنة3081524256630

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبولبنى3081525249594

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البركاليلبنى3081526266246

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالينبوعيلبنى3081527278893

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكرانيلبنى3081528281129

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمانلبنى3081529286164

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنموكيلبنى3081530300341

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيزيلبنى3081531301796

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتلبنى3081532317190

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشيدلبنى3081533328803

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلوفاتلبنى3081534347950

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمبشرلبنى3081535459198

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد علي ايتلبنى3081536475292

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهادونلحسن3081537310852

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبلحميدي3081538523219

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعلطيفة3081539336185

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطا ايتلطيفة3081540341457

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزدوتيلطيفة3081541481044

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابلطيفة3081542523675

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قشي لطيفة3081543352352

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكري لطيفة3081544568573

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدي عمي ايتحسناء لال3081545349157

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكموريلمياء3081546242660

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالملمياء3081547308092

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبراهيمي الحطابلمياء3081548308538

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبلمياء3081549356199

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسديرلمياء3081550357709

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاويلمياء3081551416967

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامعنانلمياء3081552516947

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعكيديليلة3081553265168

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيطيليلة3081554466656

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوميةليلى3081555290082

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونجليلى3081556290544

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماديبيليلى3081557303558
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلولليلى3081558318224

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرايجاليلى3081559357578

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقفاليلى3081560410217

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحارليلى3081561420264

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرجانليلى3081562441803

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريليلى3081563468720

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجهالليلى3081564478938

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمانليلى3081565489315

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخشاعيليلى3081566494195

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمونيليلى3081567505155

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمريسيليلى3081568593520

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلي ليلى3081569251328

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعود ليلى3081570266359

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبوشة ليلى3081571292779

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمجي ليلى3081572313321

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالفتح ليلى3081573322129

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لهديلي ليلى3081574360408

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزيرة ليلى3081575361611

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جهوري ليلى3081576468027

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحمزة ليلى3081577536857

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريفماجدة3081578353892

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلمارية3081579332001

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسموكيمبارك3081580507286

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعباسمباركة3081581374529

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديمجيدة3081582265130

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكودمجيدة3081583457494

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغرنطيمجيدة3081584511888

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنمامحجوبة3081585259726

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيمحسن3081586254129

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحماميمحسن3081587303828

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحمحسن3081588318651

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحومةمحسن3081589392270

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبو بنمحسن3081590455927

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراجمحسن3081591549591

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونيمحسن3081592575676

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريمحسن3081593622821

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامسكوكمحماد3081594345903

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبمسكلمحماد3081595573213

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحربيلمحمد3081596253580

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطورشيمحمد3081597268300

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيفمحمد3081598270407

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيوبيمحمد3081599273533

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريمحمد3081600279753

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوالديمحمد3081601285933

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالمحمد3081602293762

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصمحمد3081603296955

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيدرمحمد3081604302325

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعامريمحمد3081605305844

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإبراشنمحمد3081606316140

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنافعمحمد3081607318029

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرطوبيمحمد3081608335638

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماطريبةمحمد3081609404478

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرقيمحمد3081610405355

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبريمحمد3081611423746

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأروىمحمد3081612440703

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدمحمد3081613441211

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرسولمحمد3081614463224
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياسمحمد3081615467948

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكندوليمحمد3081616473918

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرماويمحمد3081617479913

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفتيحمحمد3081618491163

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصباحيمحمد3081619500150

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيدمحمد3081620521356

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتممحمد3081621525489

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عطيفيمحمد3081622538198

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشهيبةمحمد3081623541984

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالقايدمحمد3081624568589

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسليمحمد3081625572403

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضعانمحمد3081626575192

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارقايبيمحمد3081627575318

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العلوانيمحمد3081628592416

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابزاومحمد3081629609571

الكرم إقامة قرب-  مومن سيدي السوسي الحسين شارعالبرنوصي سيديالمؤمنين أم خديجة التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم راقي محمد3081630256309

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صادير محمد3081631314777

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نباللن محمد3081632321766

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشراق محمد3081633322682

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيق محمد3081634475688

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهمج محمد3081635584587

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الذهبي محمد3081636594903

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناويأمين محمد3081637517819

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوتاجالدين محي3081638271574

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمصطفيمديحة3081639244931

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعليمديحة3081640334580

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعميريمراد3081641262334

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسمراد3081642297100

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسعيدمراد3081643516470

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبيرمراد3081644535688

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرطيمراد3081645600112

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم منير مراد3081646358526

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويمروان3081647268592

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنفاضلمروان3081648311867

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعينانمروان3081649326188

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلوفمروان3081650340952

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضيريمروان3081651565300

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاغتي مروان3081652320874

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادمروة3081653266763

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقشيعةمروة3081654448532

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحواممروى3081655291130

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الرياحي مروى3081656530623

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولمانمريا3081657437303

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنانيمريامة3081658300781

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشداويمرية3081659521168

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمومرية3081660568380

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادالكانونمريم3081661249950

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجرةمريم3081662254829

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرودامريم3081663255552

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيمريم3081664259533

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفيمريم3081665259840

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشبانمريم3081666260956

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودمريم3081667263646

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظمريم3081668264137

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبمريم3081669265391

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغراسمريم3081670274071

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوالي اإلدريسيمريم3081671275639
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتيريمريم3081672278961

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعهديمريم3081673279159

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعصريمريم3081674282517

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساويمريم3081675288479

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرجةمريم3081676299654

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألثوبيمريم3081677301075

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابراشنمريم3081678310651

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجو ايتمريم3081679311820

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموضاحمريم3081680316537

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوحمريم3081681320780

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيمريم3081682333709

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظيمريم3081683338922

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا حبيبمريم3081684344807

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابكيملمريم3081685347361

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرع ايتمريم3081686350454

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاحطاحمريم3081687352114

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماحيمريم3081688352432

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرارمريم3081689360203

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزالمريم3081690360876

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوراقمريم3081691370513

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجيمريم3081692373070

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبريهيمريم3081693376842

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربانيمريم3081694378328

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجاممريم3081695392202

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميمريم3081696397963

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعود مصورمريم3081697401034

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنوفيمريم3081698413999

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحميدةمريم3081699425781

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساهلمريم3081700443483

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحومايصيمريم3081701444305

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاصيفمريم3081702445148

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعضوضمريم3081703454341

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرهونيمريم3081704456370

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحميديةمريم3081705460575

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوحماد محمد ايتمريم3081706467170

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعريضمريم3081707468108

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالخسيريمريم3081708473530

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمان قاضيمريم3081709475793

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبريزمريم3081710475826

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموافقمريم3081711476918

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيمريم3081712480123

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبيضةمريم3081713486632

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرواضيمريم3081714517707

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانمريم3081715518158

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيبرمريم3081716518744

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغوالممريم3081717550221

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخفيمريم3081718559257

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسمريم3081719561241

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتوكيمريم3081720573891

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسمريم3081721578699

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعليمريم3081722587417

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بكاريمريم3081723603361

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمداويمريم3081724610886

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالمريم3081725616715

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اوالحاجمريم3081726620394

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازويقرمريم3081727623001

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرماويمريم3081728628379
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البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعية بنمريم3081729633777

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحماد ايت مريم3081730251331

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجيف مريم3081731282366

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفطهاوي مريم3081732284633

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاقد مريم3081733405719

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدادي مريم3081734444438

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاش مريم3081735494465

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمراوي مريم3081736511750

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدابيج مريم3081737512909

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رياض مريم3081738533857

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسجيد مريم3081739581247

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجلولي مريم3081740614806

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسغير مريم3081741625463

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعفومريمة3081742266700

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدمريمة3081743269416

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجداويمريمة3081744620659

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهرفونمصطفى3081745285066

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمراويمصطفى3081746338423

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكاسمصطفى3081747490712

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويمصطفى3081748631132

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدي بن مصطفى3081749260335

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوكو مصطفى3081750476552

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بور عدي مصطفى3081751507741

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوكارفمعاد3081752363393

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزابيمعاد3081753483119

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبي معاد3081754246959

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدونمعاذ3081755537334

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهموشمليكة3081756263008

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايامليكة3081757280610

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوشمليكة3081758284160

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليقينيمليكة3081759313034

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوراثمليكة3081760316941

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخلوفمليكة3081761329314

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماموليدمليكة3081762338333

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازالفمليكة3081763370451

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدي بنمليكة3081764392501

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدومةمليكة3081765464927

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمزيلمليكة3081766540865

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمون مليكة3081767241184

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكاهي مليكة3081768416312

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزي مليكة3081769418862

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحاصرمنال3081770260538

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشيشي أكراممنال3081771273120

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسفيانيمنال3081772406422

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيمنال3081773622441

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا عبد ايتمنصف3081774304133

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوشمنصف3081775502284

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحبوبيمنعم3081776577149

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيلوليمنى3081777245478

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالمنى3081778296970

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوحيليمنى3081779347210

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحتاشمنير3081780277653

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القاديريمنير3081781347753

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالومهدي3081782263946

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنيامهدي3081783611770

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بال مهدي3081784393912

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانحيلةمونة3081785347922
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البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطبيبمونية3081786398745

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرواليمونية3081787467348

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسريرمونية3081788517703

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجاشيميلودة3081789513044

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسويديمينة3081790280499

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعوينةمينة3081791290035

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوركيبةمينة3081792312947

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسكيمينة3081793333997

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموافقمينة3081794336013

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشريمينة3081795339800

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحقانيمينة3081796433385

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريميمينة3081797483096

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميعيش إ يت أمينة3081798509824

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشعبانمينة3081799515076

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانمينة3081800545155

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السرغيني مينة3081801325129

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريم مينة3081802539579

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرفينادية3081803241573

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسترزقنادية3081804245947

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحنادية3081805264713

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالفنادية3081806302115

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهروتننادية3081807325696

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقصنادية3081808330329

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانحيلةنادية3081809335105

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيدنادية3081810339865

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفطيمينادية3081811342881

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتمنينادية3081812349380

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغالينادية3081813400305

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحادينادية3081814410512

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطياننادية3081815423113

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيرنادية3081816449523

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعيدنادية3081817467604

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالزنادية3081818493227

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانبطنادية3081819516980

البرنوصي سيدي القدس حيالبرنوصي سيديعفان بن عثمان التأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرينادية3081820534693

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينينادية3081821549815

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبوننادية3081822563167

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلوطينادية3081823601184

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعينادية3081824619551

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهبطي نادية3081825327876

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابي ايت نادية3081826448387

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشور نادية3081827474735

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنعامر نادية3081828529517

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزورات نادية3081829610848

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريتينبيل3081830482016

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاسينجاة3081831287081

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرادنجاة3081832385263

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليشتومينجاة3081833408258

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميدينجاة3081834425742

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعفرنجاة3081835472386

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادراجنجاة3081836487551

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخو أيتنجاة3081837523948

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرزنجاة3081838524797

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجهورينجاة3081839599605

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظاهرنجاة3081840633137

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاقل نجاة3081841347649

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيفي نجاة3081842420291
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنيوينجالء3081843274361

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحنجوى3081844241554

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ساجد نجوى3081845427481

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحنجيب3081846484397

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوشمامة نجيب3081847321289

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرايسينجية3081848330623

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماترينجية3081849441399

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضريندى3081850437746

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإغلي يت أندى3081851619684

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوبينزهة3081852311069

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنفارينزهة3081853333125

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلونزهة3081854603848

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها أيت نزهة3081855259717

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيبي نزهة3081856345878

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوصي العلوي نزهة3081857582441

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتاكنسرين3081858275385

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبروينسرين3081859314823

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اشميشة نسرين3081860246620

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا ايتنسيبة3081861262734

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحنسيمة3081862271012

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيوبينسيمة3081863293765

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفينسيمة3081864380454

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوضالينسيمة3081865553758

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساقينصيرة3081866567456

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحزةنعمة3081867328885

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوزانينعمت3081868283925

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإشحانعيمة3081869299480

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهانعيمة3081870308156

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزويتيننعيمة3081871311521

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوفينعيمة3081872326253

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأغريبنعيمة3081873331373

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكسكوسنعيمة3081874345294

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكورنعيمة3081875385517

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازكةنعيمة3081876441659

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوطارنعيمة3081877474203

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحنعيمة3081878504165

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغالننعيمة3081879509071

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخرافنعيمة3081880534022

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيلينعيمة3081881630075

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أمزير نعيمة3081882296256

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم داودي نعيمة3081883364263

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعنيبةنفيعة3081884468232

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدنفيعة3081885531051

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباجينهال3081886311573

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبينهيلة3081887245610

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاكمينهيلة3081888253463

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخويرينهيلة3081889265655

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمنهيلة3081890274535

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالميننهيلة3081891328893

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرامينهيلة3081892357232

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبالنهيلة3081893360611

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمهادينهيلة3081894426376

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبامنصورنهيلة3081895436066

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركوسنهيلة3081896533406

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشرنهيلة3081897588375

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحيلينهيلة3081898598443

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمفضل نهيلة3081899392929
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالب نهيلة3081900515280

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهامي نهيلة3081901530297

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتصر نهيلة3081902538154

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرينوال3081903242069

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مشماشنوال3081904365658

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوميدةنوال3081905578457

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزي نوال3081906268575

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهديالدين نور3081907359214

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحاننورا3081908301966

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالعرجنورا3081909313060

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانينورا3081910387913

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسراوي نورااليمان3081911305446

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشاريدنورالدين3081912242621

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسينورالهدى3081913286531

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الكتيرينورة3081914308495

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموفيدنورة3081915309765

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادهارتنورة3081916310515

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمويسينورة3081917334415

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبختينورة3081918355691

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوداننورة3081919367251

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصديق بننورة3081920411735

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحدادنورة3081921443358

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهدنورة3081922463829

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرنورة3081923464507

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادونورة3081924502193

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنينينورة3081925524656

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب ايتنورة3081926535063

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدويشينورى3081927555726

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنيهاجر3081928247999

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيرهاجر3081929254833

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيهاجر3081930256366

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدانهاجر3081931270580

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريهاجر3081932273724

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابدارهاجر3081933276715

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرابيهاجر3081934279952

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبروسهاجر3081935318918

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمقدم ايتهاجر3081936331621

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوخةهاجر3081937419101

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريهاجر3081938451044

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحناويهاجر3081939458540

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكتهاجر3081940494033

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتوهاجر3081941504294

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلهاجر3081942509306

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشتاوةهاجر3081943515382

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالهاجر3081944623290

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركة هاجر3081945256129

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صالح هاجر3081946513835

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهريهبة3081947361290

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهمانيهجر3081948246043

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانهجر3081949315565

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماباههجر3081950396847

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مساويهجر3081951420060

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجويراهجر3081952577364

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مصباحهجر3081953614198

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي هجر3081954445958

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيهدى3081955252323

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصابرهدى3081956298178
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عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمينيهدى3081957306180

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمرانهدى3081958346241

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكليلهدى3081959366695

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريهدى3081960392153

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبداللويهدى3081961395242

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمو ايتهدى3081962400744

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهروشهدى3081963426624

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكسورهدى3081964443996

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلحميدي هدى3081965531943

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشم أيتهشام3081966248090

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجلولهشام3081967249845

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكريمهشام3081968260982

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوسيهشام3081969343279

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالهشام3081970448718

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباسوهشام3081971532244

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشانتهشام3081972559594

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكلوتيهناء3081973485324

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغلميهند3081974243976

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزالكهند3081975272305

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حجونيهند3081976281477

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنجيهند3081977286471

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعوبةهند3081978347867

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقيدةهند3081979356964

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاقربيهند3081980361141

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيليلواهند3081981430987

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكورهند3081982432703

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديهند3081983457915

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنغالمهند3081984593086

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيهند3081985597707

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خروبة هند3081986283341

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممناروجدان3081987443187

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدهوبوداد3081988242550

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليليوداد3081989318512

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرفيوداد3081990502065

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرحوموداد3081991585355

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليقينوداد3081992600315

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهايلوداد3081993632880

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويباونورضية3081994577827

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالباسطوصال3081995252033

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستينيوصال3081996353454

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتفاحوصال3081997379091

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألنصاري الفيالليوصال3081998461871

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينوصال3081999504263

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنملوكوفاء3082000265279

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراجي أيتوفاء3082001273930

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقوفاء3082002284024

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزايديوفاء3082003297718

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريدوفاء3082004318071

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمجيوفاء3082005341408

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورداويوفاء3082006453540

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدوفاء3082007458682

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيخوفاء3082008528319

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالوجلوفاء3082009585239

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوعرابوفاء3082010588092

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابروفاء3082011615218

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصراويوفاء3082012619421

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشقي وفاء3082013264983
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نور وفاء3082014390096

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابويهوليد3082015560816

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أسماءوهاب3082016311105

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حسناء وهاب3082017332222

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةوهبي3082018545476

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفوهيبة3082019273803

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدواشوهيبة3082020316581

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونوئام3082021282353

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوصي العلويوئام3082022337945

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامريياسمين3082023316028

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعياسمين3082024357489

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألصيليياسمين3082025382623

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراخيياسمين3082026504116

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمياسمين3082027535618

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراوفياسمين3082028611003

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجابيياسمينة3082029305161

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمهيترياسين3082030244232

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيرياسين3082031291174

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنيبةياسين3082032317159

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبارك أيتياسين3082033334023

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزيهياسين3082034343593

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظياسين3082035375628

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويةياسين3082036386292

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحياسين3082037417368

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوسنوانياسين3082038429361

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداركياسين3082039489300

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيسانياسين3082040501439

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعالياسين3082041511242

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريياسين3082042584567

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصوفي ياسين3082043306906

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحنصالي ياسين3082044617663

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمجييامنة3082045584890

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبصور يامنة3082046590276

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكليحيى3082047269105

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموتيقيحيى3082048310128

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورجداليحيى3082049405284

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحولييزة3082050258487

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيبيسرا3082051312246

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنادييسرا3082052331513

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلميسرا3082053381788

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرايسيسرى3082054240762

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباعيسرى3082055244989

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينيسرى3082056290153

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوصغيريسرى3082057319435

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممذكوريسرى3082058393180

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيكييسرى3082059481792

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجباريسرى3082060584322

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربحاوي يسرى3082061555001

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرتات يسرى3082062583059

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوزيديوسف3082063265427

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشدانييوسف3082064273509

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمو ايتيوسف3082065282784

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمكامييوسف3082066296559

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمرونيوسف3082067319290

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدورييوسف3082068324418

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيبانييوسف3082069351972

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفريويوسف3082070369394
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكارايوسف3082071385937

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحويدريوسف3082072387425

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدارةيوسف3082073400723

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطفاوييوسف3082074403919

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيوييوسف3082075407158

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطكجرطيوسف3082076426837

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوزاوييوسف3082077452127

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسكوطييوسف3082078483623

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوالنييوسف3082079527753

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتصيميوسف3082080577860

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاسيوسف3082081584433

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغريسيوسف3082082602933

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمومن ايتيوسف3082083613248

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فضيلييوسف3082084625659

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حوزان يوسف3082085312896

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبي يوسف3082086317897

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخبابيونس3082087247865

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسديرييونس3082088252909

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانيونس3082089272485

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمييونس3082090294122

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدادييونس3082091400436

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبيضةيونس3082092405814

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرييونس3082093443953

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركايونس3082094458274

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعود ايتيونس3082095488540

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرعييونس3082096519105

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هيمشييونس3082097525895

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحزاميونس3082098578423

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابروزي يونس3082099243764

عبير إقامة قرب-  مومن سيدي موحا امزيل زنقةالبرنوصي سيديالريحاني اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سيبوس يونس3082100362917

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجريبوشعيب3060001240560

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهوميزكرياء3060002241123

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحخديجة3060003241546

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبلخيرسعيدة3060004241850

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخايآسية3060005242752

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيساطيمريم3060006243277

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولهريبشرى3060007244179

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوشكيرحمزة3060008241058

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديدالصمد عبد3060009242177

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافظحفصة3060010243350

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقفتيحة3060011243514

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشارسومية3060012243750

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحبيب ايترشيدة3060013243949

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعميريأمين3060014242510

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعلوسعيد3060015243303

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرامينة3060016243730

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجكانيسعيدة3060017244303

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسدرادزينب3060018244471

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحينبيل3060019244496

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبماحعبدالرحمان3060020245249

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارزمعاد3060021262136

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسماعليسارة3060022262172

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفالحأميمة3060023263433

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخاليفاضمة3060024264099

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصريزينب3060025264542

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموقرنيالزهراء فاطمة3060026264821

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمورالزهراء فاطمة3060027263321
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمالزهراء فاطمة3060028264190

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستكانخديجة3060029265273

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزوارأميمة3060030265611

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرفضيلة3060031265624

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخلخالبهيجة3060032278043

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطاريغزالن3060033279764

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعيأمينة3060034245225

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمامااسماء3060035263700

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموزولالهام3060036263834

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشقورهند3060037264527

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغضاويسعاد3060038265227

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الهاشميمريم3060039266515

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوريشيالياس3060040266656

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموافيحنان3060041265230

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادبشرى3060042265271

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريسهاجر3060043265939

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعريبيخولة3060044279009

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتولوتأميمة3060045279182

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريسومية3060046279543

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمحمزة3060047279625

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعمرامحمد3060048242920

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهوميخولة3060049243022

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرويط بنحليمة3060050243040

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيممجدولين3060051243541

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديبليلى3060052245127

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديرشيدة3060053262474

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوارالزهراء فاطمة3060054263562

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرهاجر3060055265000

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموغريسالزهراء فاطمة3060056265536

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرويطيمحمد3060057266570

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرارفاطمة3060058266686

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريبجيرقية3060059279938

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحدادرجاء3060060280175

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمعمر3060061280841

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهراسيشيماء3060062277620

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالة ابنبشرى3060063278915

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريحسناء3060064251025

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاروهيبة3060065252000

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدوعلرشيد3060066280517

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوامينة3060067281237

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبارالمنعم عبد3060068256817

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقريسناء3060069256887

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيكبسمه3060070258272

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبيشالدين صالح3060071258991

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنشاديمجدولين3060072279711

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاقكوثر3060073281158

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيتمريم3060074281817

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنمريم3060075259864

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقهللا عبد3060076283255

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرزانغزالن3060077280893

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنتيسالزهراء فاطمة3060078281229

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطرحينزينب3060079252046

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذغريضحى3060080252463

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساويخديجة3060081252580

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرانيهشام3060082253870

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحزينب3060083252429

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهديليونس3060084252493
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لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويكزارنالزهراء فاطمة3060085253606

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدمحمد3060086254056

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحسينعبدالعزيز3060087254215

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوديحياة3060088254401

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوناتيالزهراء فاطمة3060089259442

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحدسارة3060090260196

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلبمانيمينة3060091260564

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيدةنعيمة3060092261012

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودجاسيأمينة3060093261281

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدعوالأسماء3060094282838

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصريأمين3060095283648

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجزوليايمان3060096284864

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهراويزينب3060097285361

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنديهمحمزة3060098285427

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطاراسماء3060099286127

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوريحنان3060100254542

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسعيديسعاد3060101255546

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياريأسماء3060102272515

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرتونيالزهراء فاطمة3060103272631

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطورائقحنان3060104272933

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصالحنورة3060105273508

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكماليغيثة3060106273853

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورسهام3060107255440

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرايشيلمياء3060108255943

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكفيفيشيماء3060109272887

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبريرشيدة3060110275610

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعلمريم3060111276867

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيالكبير عبد3060112277151

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممدوحسارة3060113277268

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيتونيهشام3060114274714

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيررضا محمد3060115277036

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربييوسف3060116293605

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملونرقية3060117293773

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانيالزهراء فاطمة3060118294818

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكرامفؤاد3060119295009

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظيوسف3060120287047

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرزوقينبيل3060121287558

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباريشيماء3060122287683

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيعزيزة3060123287697

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجناحاللطيف عبد3060124287733

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيمحمد3060125303402

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلويهاجر3060126305565

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغانيخالد3060127293646

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريحنان3060128293862

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهمو نايتسعاد3060129294161

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوبكراويإسماعيل3060130295014

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراجيالمهدي3060131295416

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبالبسمة3060132256710

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرهونيحمزة3060133295545

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحبيب ايتحليمة3060134295638

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلشيماء3060135296499

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسالمغيث عبد3060136296926

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرايممريم3060137296983

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميربيع3060138257298

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكربيطوكريمة3060139305599

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشديايمان3060140251442

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدوقيصفاء3060141252160

198/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجيبإكرام3060142253430

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلبيضنبيل3060143253605

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفخريرشيد3060144272373

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملكيمعتصم3060145273400

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعاشرمعاد3060146256742

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقريالحليم عبد3060147257278

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعناقعائشة3060148258212

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسربوتيحسناء3060149258732

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقاضيإيمان3060150258981

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحديحسناء3060151261005

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريزهراء3060152283401

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوافحفصة3060153275849

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورايمان3060154276119

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموبكاسسعاد3060155277001

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلوسالزهراء فاطمة3060156277178

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراميالزهراء فاطمة3060157294308

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرهارسميرة3060158295019

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيسارة3060159257459

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبابطيأمل3060160257691

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازناك ايتتوفيق3060161258318

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالفتيحة3060162258913

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانأنس3060163258954

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشيسناء3060164259011

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوحأسماء3060165259206

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديخديجة3060166283459

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهراويشيماء3060167284427

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعبريحسناء3060168285364

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغنوشمونة3060169285481

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوبي آيتسارة3060170286050

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبايريحليمة3060171302980

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاوية ايتعيسى3060172260592

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحبيبيسكينة3060173283797

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدنورة3060174285040

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرميأيوب3060175283602

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاليسومية3060176284436

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمالسعاد3060177285790

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوايدأسماء3060178286792

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصمريم3060179287562

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبايريعثمان3060180303873

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديشيابتسام3060181305341

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطالفريدة3060182305410

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنزليهدى3060183246131

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيدونيكوثر3060184246517

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوانخليل3060185247436

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليمانيأحمد3060186248570

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشديحمزة3060187248822

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزاليسهام3060188250109

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرانيخديجة3060189250658

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيبيسعيد3060190296480

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورشانفاطمة3060191297068

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنييونس3060192297559

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضاوعبدالواحد3060193297568

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفرحفصة3060194298345

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيعبدالعظيم3060195245710

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقديرينادية3060196246244

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنوبيمريم3060197286021

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنوفرجاء3060198286287
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظسارة3060199286828

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهرينسك3060200287148

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصركوثر3060201287889

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدادهند3060202303810

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممؤدبكمال3060203304530

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنطيأسماء3060204305950

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشكوإسماعيل3060205304400

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالكيمريم3060206305001

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقاشكوثر3060207246021

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبريم3060208246340

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازويتةخديجة3060209247394

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودحيمالهادي عبد3060210249082

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحدو أيتزهرة3060211266904

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحسميرة3060212268743

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليتينيزينب3060213288563

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهينونأميمة3060214290551

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثلثيزكية3060215290920

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرخيميبدر3060216291657

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكداريسكينة3060217250138

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحدو أيتسكينة3060218267125

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيالحق عبد3060219267677

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوقيسيمريم3060220268306

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورجيعمر3060221268679

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكارمليكة3060222268997

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباعياكرام3060223269231

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريمديحة3060224246779

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنكيبمروان3060225247749

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادحسينادحسين كنزة3060226250607

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكطبيزينب3060227267444

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامينابراهيم3060228268094

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيناهزينب3060229299443

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنعبير3060230300112

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسانية مولكوثر3060231300330

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبحيريعائشة3060232300395

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبريإيمان3060233301866

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشريدعبدالنور3060234302467

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريدةحفصة3060235302584

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموديزينب3060236249197

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرويطييوسف3060237267162

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسلهام ايتعبدهللا3060238267682

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكراويأميمة3060239268836

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفسكينة3060240269806

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرفيأميمة3060241270456

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسناحالمهدي3060242270958

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصباويشيماء3060243268112

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورنورالدين3060244269441

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعكيلوزينب3060245270150

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمجاهدإيمان3060246270695

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنينيأسية3060247271179

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانييونس3060248288736

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعريرضى3060249269958

لهراويين الوفاء تجزئةرشيد مواليزهر إبن التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسعيدمليكة3060250269960

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزينهاجر3060251288374

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهانيسعاد3060252292127

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغيوزهجر3060253313478

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها حمو ايتليلى3060254282519

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكزينب3060255302651
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرومخديجة3060256308150

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليلة  سعيد3060257308884

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموشفيحسناء3060258309035

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنكوشيماء3060259309319

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباموزينب3060260309770

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضيمريم3060261288859

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانعادل3060262288979

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريزكرياء3060263289361

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينأسامة3060264291001

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجودعماد3060265291183

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنانسعاد3060266291842

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضينسيمة3060267300176

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوسيميعمر3060268300460

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحديزينب3060269300937

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيأمينة3060270301321

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحاليعبدهللا3060271301744

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكتحنان3060272271140

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضر ايتفاطمة3060273272043

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجيد عبد ايتنجية3060274289659

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبيبابتسام3060275290026

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناهضالمهدي3060276290143

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبيبحسناء3060277290711

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرونسكينة3060278290912

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطمريم3060279310408

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممثابرخديجة3060280311177

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشاريسوكينة3060281311878

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلوجمريم3060282332166

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزندارخديجة3060283296701

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتشكرالواحد عبد3060284297854

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوديفاطمة3060285302030

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدادنجاة3060286302364

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأليمأسماء3060287302373

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهناإلهام3060288302473

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحاحانمريم3060289302505

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرشكوثر3060290308873

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدمنى3060291291079

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهوبيوسف3060292291113

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقشقاشيعثمان3060293292116

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريميشيماء3060294251352

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرشدنيا3060295251537

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوسفارنزهة3060296252606

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداليعادل3060297252808

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانسينسةالحفيض عبد3060298292046

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبه أيتالكريم عبد3060299293398

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعيكوثر3060300300359

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريمريم3060301301661

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديمحمد3060302311516

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديشيماء3060303312275

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيحيابتسام3060304312709

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممانعاميمة3060305298056

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدين زينهند3060306319447

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجميزكية3060307319698

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرجعاويلبنى3060308320585

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضييوسف3060309321722

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرازقيعزيز3060310322455

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجناحضحى3060311322843

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحركةالزهراء فاطمة3060312311036
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدنجوى3060313311379

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزكرسارة3060314311947

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشادليشيماء3060315312758

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغزيلاسية3060316329863

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموارابخولة3060317254628

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجريزينب3060318255232

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحالزهراء فاطمة3060319272647

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروسابراهيم3060320272961

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبموعمر3060321273716

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانعبداللطيف3060322273933

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحمان بنهاجر3060323273998

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافراحالم3060324329780

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازغزالن3060325330000

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمومانزينب3060326330666

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلوجغزالن3060327331936

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرشرشيدة3060328332924

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعطامريم3060329333197

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليبوشرى3060330330088

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمفاطمة3060331330592

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيارحليمة3060332331603

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانمارية3060333332321

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبلمعاذ3060334319203

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرطصهيب3060335322568

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامالالتلوسي3060336340259

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسليمسفيان3060337297444

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءأسماء3060338297894

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهب بوحياة3060339319361

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافظإيمان3060340319434

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعود بنسكينة3060341319722

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجة قضيسمية3060342322287

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالم عبدحماني3060343274600

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقيعثمان3060344274686

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعديلسعاد3060345276607

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدفالياسرة3060346277159

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسي السقالسناء3060347293868

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين صالحابراهيم3060348294991

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازيسناء3060349296777

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوسيبشرى3060350322585

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبسارة3060351324030

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستىعمر3060352340880

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنخليكوثر3060353341128

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرنوهة3060354341405

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكادأحمد3060355342257

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأقرقابعائشة3060356343395

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايزحمزة3060357341720

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزويشيماء3060358342681

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميطورشيدة3060359349562

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينزينب3060360350605

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندراعوالطاهرة3060361350789

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيارسارة3060362351473

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزيلحليمة3060363351557

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنتاويزينب3060364343400

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالالزهراء فاطمة3060365343868

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالومادليلى3060366349852

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصلحيالزهراء فاطمة3060367350252

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرونيحمزة3060368351181

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروالنعيمة3060369352151

202/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكليلسكينة3060370298484

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمالكوثر3060371300055

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاويسفيان3060372300336

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقشانيوفاء3060373300857

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجافمريم3060374302746

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرسيوفاء3060375308894

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمهريإلهام3060376351650

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشالمكوثر3060377352402

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجريريونس3060378313535

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقأميمة3060379313730

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيبيإلهام3060380313980

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأطلسسهام3060381314189

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشراترشيد3060382314196

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاريلحسن3060383323976

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرخالد3060384341609

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحمد علي ايتكلثوم3060385343229

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدايشزينب3060386349516

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعديسةحليمة3060387351235

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميعادامينة3060388351504

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهارليأنس3060389352388

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيالعربي3060390352907

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركراكيعائشة3060391353124

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجمنيمحمد3060392306680

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتاكيإكرام3060393307298

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكناويأسماء3060394308000

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالمفاطمة3060395314471

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزرقيزينب3060396315114

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنسهام3060397315518

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغديرمريم3060398316159

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانماجدة3060399334768

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضحفيضة3060400334927

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصنواردنيا3060401324997

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزمانرميساء3060402326384

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموساويهللا عبد3060403326702

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريوشالزهراء فاطمة3060404327188

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخموشسلمى3060405327204

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعدحورية3060406327920

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانشادية3060407335027

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنانيإبتسام3060408335036

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولزهيرة3060409335615

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيدسهام3060410336113

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغيورزينب3060411338187

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيطيخديجة3060412360129

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحساينلمياء3060413328123

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهلولسناء3060414328474

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهائمإسماعيل3060415328993

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروشالصمد عبد3060416344300

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجواقنورا3060417345586

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوحيلشيماء3060418347108

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحافيضجهاد3060419360313

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخراسمحسن3060420360358

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهرموديمريم3060421360999

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيالتهند3060422361860

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعزعيسفيان3060423361878

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسلكالزهراء فاطمة3060424362778

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطرحاتمحمد3060425333014

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرويسارة3060426352585
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرحجيبة3060427313661

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحنوال3060428313836

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلومعزالدين3060429314165

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضباشيمحسن3060430314320

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروقرشيد3060431315576

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيرفتيحة3060432315683

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيانحنان3060433315858

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبتوسكريم3060434316351

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغليموشيماء3060435317171

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسزكية3060436317221

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيشيماء3060437366429

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاسيخديجة3060438368832

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمودان بننبيل3060439389274

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاللجوهر3060440434898

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزةإلهام3060441313499

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرباميمريم3060442313933

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافعيإيمان3060443314434

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموراقيغزالن3060444311099

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعراب أيتبشرى3060445311252

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشميتيبسمة3060446311537

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإكرامآمال3060447312504

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحطتاإلله عبد3060448313240

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيسارة3060449313272

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإنانآدم3060450331807

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيحإبتسام3060451333466

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنماويأميمة3060452359170

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيزيفاطمة3060453399178

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيميكوثر3060454399423

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتربوياميمة3060455403558

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمو أسعيدكوثر3060456403608

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحمريم3060457335539

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويرانوئام3060458335664

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازنكوضصفية3060459335798

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغرايريالزهراء فاطمة3060460336593

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسواكزينب3060461336768

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمليانينورة3060462337693

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهةأوبنزكري3060463409033

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعتصمامال3060464415213

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجديدجميلة3060465417037

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونمارية3060466417807

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرباشابتسام3060467419843

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصينيالحكيم عبد3060468353738

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروالفوزية3060469354692

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساخيربيعة3060470339349

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالةخديجة3060471307000

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمزوقكنزة3060472307561

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضراللطيف عبد3060473308013

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالباسماء3060474324841

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتزكيسناء3060475328635

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروضيفاطنة3060476314635

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأونيبنادية3060477314968

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراكبسلوى3060478317444

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاجلنادية3060479318411

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهداريحمزة3060480335979

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكيحلإلهام3060481336261

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابريروفاطمة3060482370784

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتكرتإيمان3060483375221
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعقوبياسماء3060484379426

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيوهيبة3060485380353

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبادارضوان3060486383195

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيلكوثر3060487337063

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزيقنرمين3060488337948

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاللالدين صالح3060489338065

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلكانمجيدة3060490338150

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشتاويحليمة3060491338686

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمودناسية3060492340005

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرونمريم3060493362518

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزواغيإيمان3060494391165

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماطسيوسيم3060495392060

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمارتيشيماء3060496393146

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصدي بنسناء3060497393164

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقايوضخديجة3060498394366

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجبورينجاة3060499397392

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارجايلوفاء3060500332511

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدنعيمة3060501333043

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسكلوخديجة3060502319358

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنىأسماء3060503320575

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينزينب3060504321213

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيسعاد3060505322751

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورزكنحسن3060506362702

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحمان ايتعائشة3060507363336

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورحيمنادية3060508440162

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباباعليحسن3060509440213

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضإيمان3060510440998

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمارجاء3060511353257

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاودمريم3060512354311

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسمينسرين3060513345581

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبطحاءعثمان3060514347732

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفريزهراء3060515348298

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخعائشة3060516384605

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساسيايمان3060517384791

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيميخديجة3060518385207

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريقسكينة3060519387831

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفيدنورة3060520397833

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابعبداإلله3060521420238

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرنهيلة3060522420329

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهاليانعام3060523422292

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدزينب3060524422344

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضيريسفيان3060525306608

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرابأشرف3060526323401

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليموريهشام3060527324069

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخضرالحسنية3060528340098

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشارضحى3060529340164

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحانإيمان3060530342806

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدايشايوب3060531349690

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارزالياس3060532308080

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزحافإيمان3060533324090

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشتاويحنان3060534324199

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماأليوبيزكرياء3060535325426

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوشويضعائشة3060536326323

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللتي أيتسمير3060537373700

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد أيتنجمة3060538375922

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلعائشة3060539383296

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكينالزهراء فاطمة3060540383944
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السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراكيزينب3060541393922

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيدانصفية3060542349824

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزيعزيزة3060543350310

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزامليلى3060544353101

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجارسلمى3060545353885

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكراويليلى3060546354721

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهاريإيمان3060547327818

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهرانيمريم3060548328277

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمانعبدالحق3060549328570

السدري حي المساعدة القوات شارعرشيد مواليالسعدي المالك عبد التاهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسيفمريم3060550328638

3 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحبلمريم3060551328702

4 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضأميمة3060552329161

5 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلالرحمان عبد3060553347077

6 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنسكينة3060554396253

7 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالخييوسف3060555396362

8 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسن بنأميمة3060556397325

9 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدلمانفتيحة3060557398402

10 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعماموالجليل عبد3060558414269

11 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالسسعيد3060559422711

12 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداداسماء3060560423236

13 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفالعزيز عبد3060561363656

14 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموساويهاجر3060562364026

15 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموادعسومية3060563440475

16 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرياسين3060564442256

17 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكريسميرة3060565444337

18 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامالفدوى3060566364193

19 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسونيحسناء3060567365059

20 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبقاليامجيد3060568366749

21 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخلصغسان3060569385265

22 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصالعزيزة3060570385642

23 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهيممحسن3060571434737

24 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصبانفاطمة3060572369720

25 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريعبدهللا3060573370155

26 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإعرابنأنور3060574372977

27 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخادممنى3060575382421

28 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمن حميدرجاء3060576382957

29 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضرعمر3060577390659

30 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأضرضورهاجر3060578396776

31 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالترغاويزينب3060579397630

32 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسليعيسلمى3060580434778

33 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريوشسميرة3060581434835

34 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالنصاريهشام3060582435003

35 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتمفاطمة3060583440644

36 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحارثي أيتأميمة3060584443100

37 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجناحخنساء3060585443377

38 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيقإحسان3060586444204

39 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليةالزهراء فاطمة3060587445489

40 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديابتسام3060588445600

41 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسطارجميلة3060589445616

42 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديسناء3060590447911

43 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعالبشير3060591448474

44 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامجوضخديجة3060592449190

45 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاماديالصديق3060593450614

46 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجراويسعيدة3060594398497

47 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرأيوب3060595414123

48 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمعروفيعزيزة3060596420040

49 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطياوفاء3060597423032
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50 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارزمريم3060598429819

51 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستةأسماء3060599431054

52 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمالزهراء فاطمة3060600432710

53 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهرهاجر3060601453881

54 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرى ايتسناء3060602454892

55 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسالزينب3060603456714

56 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاوراضية3060604458266

57 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسرتيفاطمة3060605459604

58 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروصافيفاضمة3060606460706

59 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانجبارشيماء3060607449845

60 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالحميديصوفيا3060608450627

61 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوقروبيحمزة3060609455875

62 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبنعليأسماء3060610458240

63 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحامديحنان3060611461341

64 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجارمريم3060612463020

65 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرجانحميد3060613313907

66 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجححليمة3060614315394

67 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدي ابنزهرة3060615317200

68 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكريمريم3060616317818

69 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألبيضأشرف3060617334831

70 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحيميمريم3060618335449

71 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشيناهفاطمة3060619461106

72 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدواسماعيل3060620461131

73 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيدحسن3060621461433

74 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوالحسناء3060622461551

75 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلحيخديجة3060623461608

76 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديحانسكينة3060624430731

77 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشكاجلطيفة3060625431049

78 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاجرحسناء3060626431601

79 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرهند3060627468810

80 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيحي ايتفاطمة3060628468819

81 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنالرزاق عبد3060629468855

82 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكحيلسمية3060630471820

83 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيكنزة3060631479892

84 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصامديخديجة3060632480058

85 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوفيشيماء3060633465212

86 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادهاجر3060634430055

87 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكاريالزهراء فاطمة3060635430900

88 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرجيمروان3060636431152

89 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبامولالرحمن عبد3060637434333

90 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيرينسيمة3060638467416

91 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشهورسكينة3060639468886

92 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولفيلفاطمة3060640433528

93 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحسيسينسناء3060641468323

94 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمزموطيغزالن3060642471347

95 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريفيشيماء3060643477766

96 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحزماريإبراهيم3060644488546

97 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنحامصطفى3060645490385

98 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضيريلبنى3060646491402

99 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسالمعدنان3060647493142

100 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدونعيمهند3060648500229

101 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسمينةسعاد3060649500409

102 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمانيمحمد3060650501011

103 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلمينورا3060651501045

104 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمانايمن3060652502365

105 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدادعائشة3060653503353

106 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصاديقالغني عبد3060654470092
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107 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدي سي ايتخديجة3060655478921

108 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورزهرة3060656481554

109 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضاسماعيل3060657491918

110 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجالبييوسف3060658499004

111 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمانيمريم3060659499420

112 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشيريليلى3060660500213

113 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحوسفاطمة3060661488539

114 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبوتوتومينة3060662489007

115 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشهبيسعاد3060663490002

116 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلكمثورية3060664502656

117 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبإيمان3060665503256

118 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفطحسلوى3060666503817

119 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب أيتلطيفة3060667464009

120 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهنيةنبيل3060668447517

121 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبسيابتسام3060669450475

122 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبداأحالم3060670450975

123 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمانيكنزة3060671452498

124 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينالهام3060672454868

125 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةاكرام3060673455153

126 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسلكأسامة3060674455388

127 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقنادية3060675465159

128 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدونزينب3060676504835

129 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازغايديالزهراء فاطمة3060677505303

130 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازمحمد3060678526554

131 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفتاحيمريم3060679526981

132 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنكادسارة3060680527697

133 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيرشيد3060681501285

134 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوبيعتيقة3060682509398

135 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترغيبلحاج3060683510168

136 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينينجالء3060684512899

137 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقارينمريم3060685466128

138 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعروسيحليمة3060686505713

139 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرويروقية3060687335536

140 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبيدسكينة3060688337255

141 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالدالزهراء فاطمة3060689337291

142 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالفاطمة3060690337354

143 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاويسميرة3060691338442

144 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعزليلى3060692360386

145 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربوحأمينة3060693360872

146 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأخلفعلي3060694531157

147 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماحيالزيتوني3060695531766

148 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحساينخديجة3060696533983

149 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيدمينة3060697534499

150 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخمريعتيقة3060698534558

151 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيأميمة3060699455690

152 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواكندوخديجة3060700456090

153 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزريعحليمة3060701457426

154 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيمسفيان3060702458079

155 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسينعائشة3060703461738

156 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحييونس3060704463643

157 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرىهالة3060705463826

158 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكراششيماء3060706362473

159 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالكمريم3060707362977

160 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيربيمريم3060708363577

161 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاوضصفية3060709306838

162 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزروقيتورية3060710324421

163 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعزانالعربي3060711324603
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164 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباس ايتمحمد3060712466202

165 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديرينزهة3060713466450

166 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتابتسهام3060714504036

167 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمأوىيوسف3060715506225

168 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصريحابراهيم3060716507014

169 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويكريمة3060717503653

170 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحصادسعاد3060718509903

171 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكاحطارق3060719506758

172 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليزيدإيمان3060720526435

173 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحمد باوفاء3060721534527

174 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقمليكة3060722535711

175 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحدو ايتمريم3060723537569

176 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلهدى3060724324939

177 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانانيكلثوم3060725325305

178 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتنوتحنان3060726327043

179 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالليغزالن3060727327480

180 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبروزيهجر3060728328031

181 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهامالشاوي3060729510288

182 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيوطيسفيان3060730510724

183 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرعيالزهراء فاطمة3060731512544

184 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراجيلحسن3060732512980

185 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيدييسرى3060733513077

186 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشباطيحنان3060734515234

187 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإدريسي كردومفاطمة3060735516674

188 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعيبوشعيب3060736539005

189 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقراشايناس3060737540348

190 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديكريمة3060738540457

191 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلميعائشة3060739542888

192 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسني سايسيشيماء3060740543281

193 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينعماد3060741513367

194 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتزقلبنى3060742328750

195 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحيريأسية3060743344878

196 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعياشفاطمة3060744347701

197 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخرازنوفاء3060745348270

198 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاعرهاجر3060746348755

199 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبغوغأمين3060747517059

200 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناظيرخديجة3060748553527

201 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشادليمريم3060749557005

202 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجمعيهدى3060750557289

203 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالديناميمة3060751560188

204 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازمزهير3060752563453

205 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميامانيايوب3060753349122

206 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدمنى3060754366033

207 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشابوزينب3060755354835

208 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنانمهدي3060756355071

209 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغبررشيدة3060757356627

210 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمنورالعزيز عبد3060758563537

211 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسبيكعمر3060759564607

212 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعزيريغيتة3060760573708

213 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوبكريحسناء3060761574444

214 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيايمان3060762436439

215 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاديالزهراء فاطمة3060763436530

216 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمجاهدميلودة3060764541521

217 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالممريم3060765543891

218 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناعمجميلة3060766544554

219 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساعيفنورة3060767544636

220 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابحايريكنزة3060768438021
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221 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغفور عبدسهام3060769472171

222 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجادبسناء3060770474570

223 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمودنشيماء3060771475429

224 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعوسعيدة3060772475554

225 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموالغشيمالكريم عبد3060773482692

226 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيانإيمان3060774485607

227 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقدميريحليمة3060775487597

228 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصريرشيدة3060776439691

229 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالودنيزينب3060777472413

230 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعنانالكبيرة3060778472440

231 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموفقياسين3060779472445

232 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوثريحليمة3060780472831

233 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالجبلي3060781474028

234 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةأمال3060782475321

235 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقصارة3060783487640

236 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيداويأميمة3060784487781

237 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضباشيزينب3060785494892

238 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبوريإيمان3060786495821

239 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحأسية3060787497141

240 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيهاخيرفاطمة3060788357409

241 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأقديمرجاء3060789358848

242 المسيرة حي الصحراوي القادر عبد شارعرشيد مواليغشت 20 اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاوية بنعثمان3060790359816

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحمو ايتهشام3060791399175

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحرقيمريم3060792399474

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرزهور3060793399610

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعادةروفيدة3060794399745

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحياويجميلة3060795483109

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالحباديغزالن3060796495352

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماعديسةغزالن3060797496252

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعميريلبنى3060798497976

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدغوغيحنان3060799520663

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماألنصاريأمينة3060800520922

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضللبنى3060801548825

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحعصام3060802549344

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبيابتسام3060803550015

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالخضيريمعاذ3060804553826

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرايفاطنة3060805555694

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكرموسهدى3060806556733

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعطورينجاة3060807498125

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحلحولنادية3060808498261

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالغبارمريم3060809521053

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرسيفيبديعة3060810522886

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمهداجيرجاء3060811580712

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملقديمالزهراء فاطمة3060812521833

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمأركيكحنان3060813522033

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممرابطيايمان3060814522299

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمدوالفقارحورية3060815516401

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشباراحماد3060816519502

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنيالزهراء فاطمة3060817519775

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشكوكعفاف3060818559655

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمراميسمية3060819560158

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزكيسفيان3060820560641

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنريسعاد3060821563100

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممصباحفتيحة3060822564937

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعينوسيأشرف3060823567159

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالباجيسمية3060824401600

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكزيكلثوم3060825401949
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عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمباحياسميرة3060826404272

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيرضوان3060827405258

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيطه3060828406544

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبودينارحياة3060829406931

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمماهرالعابدين زين3060830414918

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنسميرة3060831548346

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملبزيوييوسف3060832548432

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحيداحمزة3060833556452

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيكوثر3060834558049

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسفونجاة3060835426667

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمدفرانعبدالصمد3060836375426

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالحق سراجشيماء3060837375728

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحيلبنى3060838376278

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعيزينب3060839377334

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمصداقخديجة3060840561675

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماضالسميرة3060841562152

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملعرابينادية3060842562518

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمباكيرباكير3060843567657

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوقشيماء3060844573584

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمصبورإكرام3060845574918

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممرشدسارة3060846580336

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمجميعزالدين3060847567543

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملغالممحمد3060848437204

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمامهيرةدنيا3060849437938

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالداكخديجة3060850473940

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشافنياحسان3060851475593

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمصإيمان3060852487892

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانأميمة3060853580751

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرعائشة3060854582741

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعيسهام3060855583075

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممدراسيأميمة3060856583309

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماجرفخذيجة3060857611319

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعرجاء3060858583662

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدرجاء3060859613783

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابفاطمة3060860613903

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملفيفهاجر3060861615289

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمغوتإنصاف3060862615721

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويبةمحمد3060863623543

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسدوانالزهراء فاطمة3060864494011

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالشكريداابراهيم3060865495397

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمقضيبالمصطفى3060866495915

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسميعاشرف3060867497152

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعشاريسمية3060868497270

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالجباريكمال3060869522755

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماوارعبدالواحد3060870623554

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماألشعريأمينة3060871333506

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبدالويفاطمة3060872333992

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيموديصباح3060873355877

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماجدعحمزة3060874356193

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسعودلبنى3060875357799

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعميريرجاء3060876390016

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممجادلمياء3060877394479

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرسصفية3060878397872

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممقتنعكوثر3060879420836

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعريمزينب3060880422624

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيخدوج3060881430411

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالكبوسعائشة3060882359612
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عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرزيطفاطمة3060883400292

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيد أيتمعاذ3060884401203

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلغيتيابتسام3060885402857

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمثابيعشيماء3060886403057

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضينسيمة3060887403225

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالميياسين3060888523526

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمازوتينخديجة3060889523541

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشامال3060890587167

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالضارينهيلة3060891587432

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسباعيمريم3060892589888

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشاشةوهيبة3060893590707

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفروقزينب3060894591125

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوطيرقية3060895431063

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيحسومية3060896441825

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعباسيكمال3060897442493

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيترزينب3060898445504

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيمريم3060899446403

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيترأيوب3060900448412

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمانجاربوبكر3060901404243

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخويامريم3060902405111

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممسعوديهدى3060903406560

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدنكيرنسيمة3060904409284

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهرييوسف3060905416086

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمتموديحكيمة3060906416102

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوارهشام3060907418447

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالرادقيخولة3060908592397

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهاليمريم3060909597278

عثمان سيدي- بوزيان محمد شارعرشيد مواليعثمان سيدي الرياضات متعددة المغطاة القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافظ عبدالزهراء فاطمة3060910598949

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسابقإيمان3060911599749

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعبيةسمية3060912451418

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكيلمحمد3060913451433

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدليزينب3060914452890

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخوابيمريم3060915453757

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالليمريم3060916454476

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانأسامة3060917455379

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايمةفاطمة3060918605901

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمايدياحمد3060919607770

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرابحيمصطفى3060920608459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيبةوفاء3060921609777

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرداريكريم3060922609993

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداديهند3060923616128

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشأمال3060924425835

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرمودمعاذ3060925425985

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعحسناء3060926426887

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاوية بنبشرى3060927428034

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراكينهيلة3060928524950

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغريبيسميحة3060929587177

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريمريم3060930589265

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباشمريم3060931590996

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعال ايتالزهراء فاطمة3060932456481

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين سيفخديجة3060933456949

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالليهند3060934457669

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيإيمان3060935457968

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمطاهريجهاد3060936458469

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوجرشيد3060937458472

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفواللسميرة3060938459943

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمرعادل3060939596478
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصباحياسماء3060940597130

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصياحسلوى3060941597546

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفيمحمد3060942599018

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونينادية3060943600181

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوجانجاة3060944600831

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممختاريشيماء3060945573309

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموذنيبخديجة3060946578257

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبابتسام3060947578644

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبايانادية3060948611482

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكصابلمياء3060949611597

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميكينيونس3060950612069

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروبيبشرى3060951613136

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموزيزنورة3060952626071

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيركوثر3060953633544

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالليثنادية3060954601192

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرزالعزيز عبد3060955602144

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبونسعاد3060956619367

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزالدينحنان3060957627523

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجودسارة3060958629334

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلمودنسميرة3060959629713

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشتاقبشرى3060960461094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعبوغيثة3060961461494

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهيميسميرة3060962434186

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواخشاوندنيا3060963466946

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجگارسهيلة3060964470586

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبيضكوثر3060965629829

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسيفهند3060966630304

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحراشةماجدولين3060967545272

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنخديجة3060968568200

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصرييوسف3060969355832

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوفيعشروق3060970358287

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيبيامينة3060971358487

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطفايصفاء3060972358556

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيسكينة3060973399834

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنزاهفدوى3060974400204

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرالزهراء فاطمة3060975569027

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرواضخولة3060976570899

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكاريمحمد3060977571519

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعوششيماء3060978572503

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوراسصفاء3060979477589

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرياخديجة3060980478377

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتممريم3060981479863

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمطاهريحسناء3060982488503

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممربوحاحمد3060983493166

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجريفدوى3060984614334

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعنانيعواطف3060985591054

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيحفصة3060986403514

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبائبفتيحة3060987404398

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزبايرالزهراء فاطمة3060988406404

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهنينحنان3060989407323

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصرييوسف3060990408661

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويميرجاء3060991417669

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحلبنى3060992500201

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسافررجاء3060993500303

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعيمفاطمة3060994502158

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباكبير ايتهشام3060995510900

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبودالليفاطمة3060996512869
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرأحالم3060997513891

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمريشالمهدي3060998598210

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطيرشيدة3060999599344

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطيبأسماء3061000601357

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصفامينة3061001603538

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهاربشرى3061002608363

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيةاوحامة ايت3061003609897

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحميديمريم3061004617844

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرياطزينب3061005419524

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقطبالهام3061006424820

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالمعلمعائشة3061007427578

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطيزينب3061008619556

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويعزالدين3061009620423

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميعفدوى3061010621142

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعسلمية3061011514042

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلخديجة3061012514557

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصرييوسف3061013385636

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستوريسعيدة3061014387726

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيركريمة3061015388815

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجطالمهدي3061016389314

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشرةنزهة3061017629665

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرأحمد3061018630350

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتحيمحسن3061019508633

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموسيطسكينة3061020508949

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيمونة3061021526783

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحريشيالسعدية3061022619264

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريشفوزية3061023628192

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجرافيخديجة3061024424784

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموسىإيمان3061025425175

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسليهيميوسف3061026425770

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناويرجاء3061027426311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهوباسماء3061028435292

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازيعبدالغني3061029435993

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغاشيسكينة3061030437345

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازمزمزكرياء3061031437346

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرحنان3061032473243

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقهيصفاء3061033474747

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليجيبشرى3061034474901

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضليالزهراء فاطمة3061035526785

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويبةخديجة3061036528423

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودرقايونس3061037531329

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغيبلمياء3061038534506

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامحمد باالهام3061039534820

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنقسومهجر3061040544848

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودةبشرى3061041545368

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكعادل3061042546185

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسريروداد3061043568414

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرالرحمان عبد3061044569250

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوتاجغزالن3061045571438

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفينعيمة3061046572526

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقروبيسلمى3061047475934

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوحليلى3061048476270

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسليكأميمة3061049476371

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوشياسمين3061050485379

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخشينحفصة3061051486031

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسعادل3061052486429

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدليالعزيز عبد3061053493281
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغيتيفتيحة3061054573110

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعديالعزيز عبد3061055428935

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعيدالزهراء فاطمة3061056629317

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكي أيتخديجة3061057569037

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدفاليالرحيم عبد موالي3061058569269

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرواليشامة3061059569982

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابأمينة3061060570257

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقطفيياسين3061061494336

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباباأسماء3061062494689

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفعدسنعماد3061063494703

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأومنوأمين3061064495491

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبنسرين3061065496891

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوفيعالرحمان عبد3061066504663

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرعتيقة3061067505083

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلحاويرشيدة3061068507357

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضرفيرشيدة3061069528579

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنادرمروة3061070532491

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكراعسلوى3061071534147

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزائدشيماء3061072538325

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبزيويفاتحة3061073538793

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممــســنــاويحــمــزة3061074543454

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةحصاد3061075544040

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيامال لالة3061076544054

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصويفةبشرى3061077545391

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازم ايتمحمد3061078571382

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجميأمينة3061079571715

3061080516431عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمعروقمريم

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانفيسيمريم3061081517031

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوبايفاطمة3061082519153

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقلديفتيحة3061083549722

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهمازنزهة3061084549754

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملميسيحفصة3061085551408

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءعنكود3061086551610

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشدالصمد عبد3061087553397

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساجدبشرى3061088555637

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينأمينة3061089557979

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاليعثمان3061090567217

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالي عبدأخوخين3061091573388

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيسيابتسام3061092574257

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحمحمد3061093575108

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيليأحالم3061094575409

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزواكيبشرى3061095579019

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجنيحمنال3061096579655

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيعيشنجاة3061097579953

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويهسعاد3061098581225

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتاكةكنزة3061099582579

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكمولهجر3061100582710

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا خلقهند3061101612511

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبينادية3061102613027

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمراوياميمة3061103623322

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحاتنوال3061104625413

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسراويعائشة3061105587139

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطارحسناء3061106587741

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالصاخي3061107591872

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبجيليإسماعيل3061108595930

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجهبليمريم3061109597821

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاه طالبلبنى3061110598373
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنكاممديحة3061111598720

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبزوزخالد3061112600328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفينهيد3061113600760

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزواكيأمين محمد3061114601896

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريسكينة3061115602648

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممارغنآمال3061116608147

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي الكوابليالزهراء فاطمة اللة3061117627116

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزلتيمريم3061118427051

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراريسكينة3061119429009

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتجارزينب3061120630258

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديحمزة3061121631311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبارفتيحة3061122573203

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشرففضيل3061123274466

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنانعليان3061124269799

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءفحيلي3061125361926

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةسميح3061126351623

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمنسيك3061127380899

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدفارز3061128254236

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدفاضيل3061129551224

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدنيادادو3061130434348

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالمولى عبد3061131280615

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشرفمومن3061132243080

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةعقلي3061133287636

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيلالمدن ايت3061134310813

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدةالفرقاني3061135255241

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودادامزا3061136295584

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمين محمدأزعف3061137505275

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالحقالزهر3061138364180

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمةالقرنع3061139368894

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيلةاكزوز3061140532289

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدمكريم3061141534096

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءسليماني3061142278165

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينبزاوط3061143281223

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسيمةمهداوي3061144554100

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلالهاشمي3061145362861

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىخلدون3061146331848

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةالكاوي3061147352223

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةهاللي3061148518678

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطنةلمصاطفي3061149293557

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةمسرار3061150411571

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىساكني3061151496848

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميامنةالفهيم3061152293951

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاحجاج3061153441941

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيمانلحلو3061154545533

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالكراضي3061155567510

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوبنىإفقيرن3061156339891

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحمرزاق3061157528025

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةالبوبكري3061158332725

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإسماعيلسيري3061159354253

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانبنخليفة3061160307649

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوريةالقديم3061161408625

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالزركاني3061162571820

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنساءصايلة3061163262220

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيهانميكاوي3061164286745

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصةالكموري3061165296790

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوريةمدويم3061166336584

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنواليوسفي3061167579736
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرصبراوي3061168258323

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم.شيماءطالع3061169260012

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنوالرحمان عبد بن3061170377617

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبداللطيفكني3061171325010

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالزيتوني3061172529869

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكينةبوكيوض3061173460093

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيةأوخوية3061174300199

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممباركوركاني3061175601053

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصمد عبدموراد3061176633945

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةلمساهل3061177347696

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزالنالفياض3061178289997

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايمانفارح3061179583865

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالمنصوري3061180354548

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةبلوع3061181412776

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسيةسرار3061182536905

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإكراماكرولي3061183599836

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالى عبدأوكو3061184579455

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعليبومية3061185493295

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحميد عبددريج3061186593731

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءحميد3061187612738

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىعاطف3061188569762

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةأباعمر3061189451328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسيمةبوزكرن3061190526453

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإيماندركا3061191407416

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءتوكيل3061192408030

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين صالحغصني3061193242964

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءالفرياطي3061194303514

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمالأثيرة3061195325807

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأناسالديدي3061196288526

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةلعزيزي3061197329579

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوبزيتون3061198329883

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالمالكالدهراوي3061199391894

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىقهار3061200336713

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهديالراضي3061201484083

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيصلالعز3061202327379

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةالكزولي3061203346532

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينسبيق3061204348101

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالبيض3061205386189

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالحقلكرد3061206471239

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةكرام3061207491996

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزينببدة3061208259506

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماماللحبل3061209279260

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءاليعقوبي3061210280094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءعقيد3061211508901

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانحجو3061212572708

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسامةخيار3061213270999

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدشفري3061214310124

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءمستحفيظ3061215310190

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوثرهشيش3061216297329

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمياءاقزيبر3061217315681

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفصةبحدو ايت3061218335485

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجاءطبراني3061219495379

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءانوادر3061220518977

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىلقديم3061221321874

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةالقدميري3061222377998

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدةامزيل3061223501568

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناءالميرون3061224253361
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةالعامري3061225451145

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطنةبنعطار3061226314296

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسامةغنباز3061227401815

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةالناجم3061228462400

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدهللاالحدادي3061229508139

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالالظاهري3061230527158

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةغربي3061231578609

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرالجابري3061232578811

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتيرحمزة3061233357502

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىنفسي3061234380578

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينالعزيزي3061235487890

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةابزيم3061236570171

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلملوك3061237527275

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجوىبوفي3061238551877

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنعم عبدعبدالدين3061239293068

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميةالذهبي3061240264498

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرصابر3061241328039

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرابيكني3061242348409

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشعيبروصادي3061243285068

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةالمركة3061244307037

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادباسيم3061245409737

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوترعامري3061246451033

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةبهجي3061247452871

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدواعلو3061248538389

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءالتجار3061249557624

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحةالسبيع3061250317873

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميلودةعشليج3061251318350

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيث عبدالصاب ايت3061252318700

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءبنولي3061253323835

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسينالبزاوي3061254307194

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادخليفي3061255348924

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلفراص3061256512224

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوباخراز3061257533164

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالتركماني3061258363063

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةبيجو3061259401169

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةتغزوان3061260529789

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدةرضواني3061261377750

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامشيبة3061262395647

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءنجمي3061263500267

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدهللارياضي3061264501537

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةندير3061265553618

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنريمانمستغفر3061266577959

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةعادل3061267578345

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدىاجليول3061268259398

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءساقي3061269260909

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىموميني3061270530929

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةالعرعوري3061271578393

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضمةأبودراع3061272598498

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءأعيسي3061273616313

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنزهةسعداللوي3061274620640

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدكميل3061275568361

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميمةخربوش3061276244094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةندير3061277284665

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانمنجي3061278285294

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرزكري3061279285692

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدبنعزوز3061280298970

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالبنتال3061281355728
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعةقاسي3061282377831

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوباشباني3061283545214

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوخزكرياء3061284627426

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهامبداز3061285629413

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنواعلي3061286594152

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنهيلةالدفالي3061287611717

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغيتةشراف3061288586658

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكيم عبدهاني3061289587962

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسينويسل3061290579824

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءالعربوني3061291580735

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزيقةاعزيز3061292581419

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابتسامبلمال3061293324434

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةزايد3061294553301

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجةقيادي3061295553512

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرانيةبوجرادة3061296554437

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليلىاليزيدي3061297248483

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلةإكتي3061298249128

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانجبير3061299269884

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةاحداد3061300332120

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضااليوسفي3061301624621

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلمىكومار3061302629042

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعةالكديري3061303592049

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأميننسيب3061304634099

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسارةمكراط3061305541315

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوكوعبدالعالى3061306587172

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةنقاش3061307618324

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاجرحصاد3061308589881

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينةبونقاية3061309633235

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدبالهادي3061310350613

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسامةلمرايقي3061311353021

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايزةبريامي3061312434561

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدعاءمبروكي3061313453713

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمخديد3061314498560

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنالالمكاوي3061315540903

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناءسحمو بن3061316579566

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهراءسحمو بن3061317581872

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطمةشكة3061318596585

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرينالخالدي3061319602076

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالراضي ايت3061320625842

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيماءاالوادي3061321630370

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعرشيد مواليهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموفاءاالدريسي3061322631199

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدريابتسام3110001288490

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتلموتابراهيم3110002516831

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبال سعيد ايتابراهيم3110003522032

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخايباحالم3110004335220

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرابيجاحمد3110005269655

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشيادريس3110006260586

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامنايادريس3110007326536

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمونيادريس3110008475283

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهروداسماء3110009305746

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصارياسماء3110010477800

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموهيماسماء3110011493963

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعباداسماء3110012359790

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكباشياسماء3110013532376

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسكورياسماء3110014333564

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراجعياسماعيل3110015329673

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنادياسماعيل3110016353147
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغازياسماعيل3110017375877

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحياةاسماعيلي3110018589579

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشافعياسية3110019357954

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخديجةاشتوك3110020536823

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزاكرام3110021275145

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباباعليالبشير3110022493758

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالبناني3110023549902

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرديالحنفي3110024299013

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمةالخرط3110025584547

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقبيبالذهبية3110026306324

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماندىالزهرة3110027500015

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطالبيالسعدية3110028332907

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبتولالسعدية3110029621495

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامكراالمختار3110030286746

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرناويالمصطفى3110031243939

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموجدادالمصطفى3110032489681

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيريالمصطفى3110033486611

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحالمهدي3110034330492

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفداويالمهدي3110035278403

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدميغيالهام3110036344470

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشالهام3110037537444

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمودنامال3110038629232

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبانامنة3110039518371

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكانيامين3110040299969

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسواحليامين3110041515605

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنينانس3110042566608

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالايمان3110043263529

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمشطايمان3110044262805

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيبايمان3110045320371

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعوديايمان3110046436350

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشاريايوب3110047445912

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيإبتسام3110048493276

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموشإحسان3110049241833

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحيلإسماعيل3110050254461

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخماشإلهام3110051386397

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوإلهام3110052578663

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعالويإيمان3110053273180

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنانإيمان3110054433351

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجيالل أيتإيمان3110055503538

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيإيمان3110056568007

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايفو بنإيمان3110057609050

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخويليأحمد3110058344717

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشمسيأسامة3110059552278

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضميريأسماء3110060254317

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيأسماء3110061287108

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيأسماء3110062465202

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوميأسماء3110063499270

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيأسماء3110064536896

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدأسماء3110065359938

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموامغارأسماء3110066432357

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهيبةأمال3110067299004

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديامأميمة3110068278578

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناضفيأميمة3110069311962

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليململيحيأميمة3110070335922

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحميأمين3110071327524

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماومكرازأمينة3110072268368

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنجاويأمينة3110073631790
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مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستميرأيمن3110074293831

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستانأيوب3110075305452

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهريأيوب3110076325470

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضلوأيوب3110077342861

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطارقأيوب3110078262688

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريوشالدين بدر3110079507361

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدبديعة3110080525019

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضعيفبشرى3110081253222

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعراببشرى3110082324007

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالبشرى3110083341956

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبردبشرى3110084479352

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاكةبالل3110085530988

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعناعةبهيجة3110086284853

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالكبهيجة3110087325825

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمةبواحماد3110088525969

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسماءبوية3110089474454

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحريكتزة3110090616687

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبختيتوفيق3110091297877

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصيرتوفيق3110092397167

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمد ايتتوفيق3110093507535

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجعيجالل3110094522107

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمةجميلة3110095263643

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطاعيجميلة3110096267113

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالب بنجميلة3110097594182

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوانيجميلة3110098553101

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقبةجواد3110099328034

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكعوشحبيبة3110100254666

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصينيحسن3110101268808

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزعنانحسناء3110102314663

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاخوريحسناء3110103313677

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوداردحسناء3110104341306

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقحسناء3110105350713

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموكنيحسناء3110106411858

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيكرحسناء3110107500454

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازيحسناء3110108538462

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقحسناء3110109551078

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيحسناء3110110621245

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيريحسنة3110111590970

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجاهدحفصة3110112574525

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقحكيمة3110113269728

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعراقيحكيمة3110114424470

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبيحكيمة3110115267588

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروحيحليمة3110116348194

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصيريحليمة3110117357920

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجابلحمزة3110118240637

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوريكةحمزة3110119294148

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالصيحمزة3110120312178

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجليحمزة3110121472225

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدانيحمزة3110122406568

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبريحميد3110123307725

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجرعامحميد3110124474278

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهشيميحنان3110125271716

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبمزكانحنان3110126288302

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجحنان3110127334873

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر الطالب ايتحنان3110128337751

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلحنان3110129482664

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحضريحنان3110130510315
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهدوفحنان3110131509778

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهداشيحياة3110132247017

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشديدحياة3110133322871

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيخالد3110134283497

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهمولخالد3110135336777

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماباسيديخديجة3110136249751

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرخديجة3110137259618

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموالويخديجة3110138289108

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقخديجة3110139289336

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغفاريخديجة3110140299551

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجارخديجة3110141390874

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخالديخديجة3110142361987

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج نيتخديجة3110143432202

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقخديجة3110144443922

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفضاليخديجة3110145471661

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاطخديجة3110146497603

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماونجمةخديجة3110147507716

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر ايتخديجة3110148533053

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموسعخديجة3110149595259

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهديخديجة3110150586294

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعزيزيخديجة3110151630208

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروكانخولة3110152353107

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسريخولة3110153470338

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيكدنيا3110154337928

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكتيتدونية3110155419511

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريرجاء3110156277172

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيباررجاء3110157342682

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكينرجاء3110158529153

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممياصررجاء3110159526809

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنكشيرشيد3110160379767

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانرشيد3110161400573

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضقرشيد3110162539997

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجتهدرشيد3110163590883

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعظمرشيد3110164589571

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفوررشيدة3110165601496

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحسورضوان3110166278377

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروانرضى3110167431663

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيرضية3110168407804

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناعيةرفيق3110169392612

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسفيزروال3110170329973

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمضانزكرياء3110171279722

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيزيزكرياء3110172490377

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمزكية3110173316740

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكنيفيزهرة3110174504255

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواكضيضزهرة3110175573009

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائعزهير3110176465864

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفكيرزهيرة3110177284621

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألمينزهيرة3110178464340

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيالليزوبيدة3110179334619

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعزوهير3110180312701

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمخاتريزينب3110181346890

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحزينب3110182352979

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادباغيزينب3110183463675

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحزينب3110184486285

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفزينب3110185527232

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضزينب3110186621313

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبازينيزينب3110187629129
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                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتسروتزينب3110188264659

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدروشزينب3110189327450

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمينزينب3110190612058

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوطالبزينة3110191338113

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرعاويسارة3110192465175

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشسارة3110193517070

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدشيرةسعاد3110194310252

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطيسعاد3110195334917

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكينسعاد3110196507010

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانسعيد3110197329861

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدعاويسعيدة3110198268619

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعانيسعيدة3110199547049

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعوديسفيان3110200276713

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسرارسكينة3110201327390

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمطاعيسكينة3110202424137

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراكسكينة3110203466877

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدادسكينة3110204481312

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتيحسكينة3110205528491

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرانسكينة3110206616934

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتيحيسكينة3110207634971

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرواضيسكينة3110208515778

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلموسسلمى3110209306284

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندارماسلمى3110210337127

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشراطسلمى3110211463863

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتعرابتسلمى3110212250130

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفيدسلوى3110213254974

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفتحسلوى3110214477423

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشريسلوى3110215336088

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناويسليم3110216242740

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقايدسمية3110217500308

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرفيسمية3110218504621

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرسمية3110219548509

مليل تيط بلدية 2 األمل حي التوحيد شارعمديونةيوسف موالي االتأهيلية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقسمية3110220551738

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحاتيسميرة3110221284538

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيسميرة3110222319367

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيسميرة3110223564314

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصيحسميرة3110224556919

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرايسناء3110225319405

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابلسناء3110226344864

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماهالليسناء3110227407104

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابرحانسناء3110228456466

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكنتوريسهام3110229566621

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحليسهام3110230619433

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيسومية3110231484426

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباجيسومية3110232525548

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضيسومية3110233286617

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالملقيشادية3110234496975

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانيشروق3110235299237

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيدرشيماء3110236256430

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقشيماء3110237354469

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريماشيماء3110238425407

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرباشيماء3110239432658

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكنيويشيماء3110240472578

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقشيماء3110241482630

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهدبشيماء3110242503602

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفويفشيماء3110243575272

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهشيماء3110244558333
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مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقريشيماء3110245620309

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمباريكيشيماء3110246320832

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكليباتصباح3110247277461

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويصباح3110248617514

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغزاغصفاء3110249339134

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالليصالح3110250355350

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباعطارق3110251355184

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنداريطارق3110252620095

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريفعائشة3110253251579

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطعائشة3110254282798

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكواطعائشة3110255484759

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزالالحفيظ عبد3110256358041

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانوارالحميد عبد3110257631567

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرتاحالرحيم عبد3110258479214

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحيحيالرحيم عبد3110259501033

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيحالرحيم عبد3110260615541

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصالرحيم عبد3110261611293

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبيالرزاق عبد3110262289731

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباضوريالصمد عبد3110263356631

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيالعالي عبد3110264295077

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوي عبدالعالي عبد3110265526233

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوهيريالعالي عبد3110266485075

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيرالعزيز عبد3110267355477

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبيالعزيز عبد3110268356155

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيميالغفور عبد3110269339189

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكحانالغني عبد3110270396991

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقايدالغني عبد3110271420499

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشيقالفتاح عبد3110272244697

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنشيالفتاح عبد3110273381796

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقانياللطيف عبد3110274529009

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتزغولتهللا عبد3110275314810

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأربوبيالمجيد عبد3110276592023

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكالس ايتالمنعم عبد3110277583486

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمانيالواحد عبد3110278446754

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموتغزىالوهاب عبد3110279248436

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالثوريعبداإلله3110280595563

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالةعبدالرحيم3110281350986

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحميد عبدعبدالرزاق3110282328013

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدعبدالسالم3110283359682

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلعبدالصمد3110284389236

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبنانيعبدالعالي3110285355820

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباراضيعبدالغاني3110286365367

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين صالحعبدهللا3110287251375

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرعبدهللا3110288276720

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمجيعبدالواحد3110289356234

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوريعبير3110290464014

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقلشعثمان3110291582577

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكميريةعزوز3110292329389

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغمريعزيز3110293256944

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيععزيزة3110294270190

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج ايتعزيزة3110295406800

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرنوسيعصام3110296335068

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانعلي3110297306096

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاحيعلي3110298358850

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادوعزيزعمر3110299262678

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديعمر3110300612424

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتومليلتعمر3110301317756
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيعواطف3110302255620

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضوضغزالن3110303313827

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغلميغزالن3110304331424

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجهيرغزالن3110305421093

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرديغزالن3110306607937

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليمغزالن3110307344330

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغيثغيثة3110308396818

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركاويفاتحة3110309284125

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبروهيفاتحة3110310333032

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيد بنفاضمة3110311285695

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشحوفاطمة3110312259288

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاطينفاطمة3110313271374

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالنورفاطمة3110314296688

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافرياطفاطمة3110315302774

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرفاطمة3110316312064

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدونفاطمة3110317352642

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمليمانفاطمة3110318362022

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرفاطمة3110319402627

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوقديرفاطمة3110320446604

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروريفاطمة3110321464417

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبورفاطمة3110322523158

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذيبفاطمة3110323547096

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحموديفاطمة3110324576369

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعسريفاطمة3110325590452

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمالزهراء فاطمة3110326251811

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطميالزهراء فاطمة3110327269224

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيرالزهراء فاطمة3110328288353

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكراويالزهراء فاطمة3110329290012

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديالزهراء فاطمة3110330299831

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقالزهراء فاطمة3110331314430

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسعادةالزهراء فاطمة3110332315771

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجبيالزهراء فاطمة3110333354380

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرالزهراء فاطمة3110334352373

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبضليالزهراء فاطمة3110335415514

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمهالالزهراء فاطمة3110336430031

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاتيالزهراء فاطمة3110337433050

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيكوكالزهراء فاطمة3110338434101

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميمانيالزهراء فاطمة3110339500104

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفالح أبوالزهراء فاطمة3110340550896

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاطرالزهراء فاطمة3110341580621

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخريسالزهراء فاطمة3110342322553

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاشفتيحة3110343324612

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصباحفتيحة3110344344605

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالديفتيحة3110345400278

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورفتيحة3110346532710

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامفتيحة3110347593120

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقياسفدوى3110348251003

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنزيزفدوى3110349415438

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراميفدوى3110350577527

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسوليفدوى3110351263743

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتسريرتفدوى3110352398620

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلفدوى3110353553036

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماخميمفريدة3110354557322

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدفوزية3110355277922

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي باسمفوزية3110356392021

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفركوسفيصل3110357588176

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكورقاسم3110358631757
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكافركريمة3110359280224

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبيكلثوم3110360242071

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخشاعيكلثوم3110361453979

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمامكلثومة3110362316769

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوعظكلثومة3110363577663

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكريمكلثومة3110364633871

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشهبونكوثر3110365319436

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالدينكوثر3110366429745

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفكوثر3110367607499

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقلسكوثر3110368314720

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوداجيكوثر3110369552949

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزلبنى3110370352338

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيلبنى3110371500128

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضبابلبنى3110372503931

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديلحرور3110373351735

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعاللحسن3110374307380

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأتيسكتلحسن3110375350821

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقائد أيتلحسن3110376487010

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعدلطيفة3110377245735

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويهرينلطيفة3110378258974

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافعيلطيفة3110379422437

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجدينيلطيفة3110380619783

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدردوريلكبير3110381346007

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوي الحاكمالزهراء فاطمة لال3110382463167

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقميريليلى3110383279163

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيبليلى3110384381182

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضا ابنليلى3110385437155

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالري ايتليلى3110386492896

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحرايفليلى3110387351259

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندوحليلى3110388520575

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغيرليلى3110389538184

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتفوسمبارك3110390514592

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغموشمبارك3110391534911

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرشيشمجيدة3110392628713

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراغبمحسن3110393266003

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجباريمحسين3110394283638

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممترجيمحمد3110395248326

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقمحمد3110396252031

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصوفمحمد3110397255348

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباديمحمد3110398278706

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيضرمحمد3110399281662

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسيتيمحمد3110400296452

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاشميمحمد3110401280622

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقهيمحمد3110402307035

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمديديمحمد3110403466645

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكاريمحمد3110404481729

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسالمةمحمد3110405473893

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعجيبمحمد3110406484113

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيفمحمد3110407599815

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدراغمحمد3110408626114

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوفانيمحمد3110409613367

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطيويمحمد3110410614773

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايفو بنمحمد3110411566755

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزموريمحمد3110412606764

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكريمحمد3110413347125

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقيمحمد3110414399727

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوفمروان3110415532612
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مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيانمروان3110416572124

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسيميمروان3110417481519

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطيمريم3110418243511

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج ايتمريم3110419244985

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولقايدمريم3110420284491

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنداقيمريم3110421305171

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيبمريم3110422310740

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبيمريم3110423355164

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللتي ايتمريم3110424388454

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاتقمريم3110425456461

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطيليمريم3110426458188

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوليديمريم3110427435510

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوسيمريم3110428539968

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرموقمريم3110429240953

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهرمريم3110430624882

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيميمصطفى3110431256956

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرخاويمصطفى3110432419477

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرمصطفى3110433472076

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجرارمصطفى3110434500219

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهوممصطفى3110435510691

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريمصطفى3110436562421

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومنمعاد3110437401955

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيديمعاد3110438317962

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهمانيمليكة3110439290101

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبتاحمليكة3110440297730

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنقوشمليكة3110441346191

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاتنيمليكة3110442561756

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضيلمنى3110443574049

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجاطيمنير3110444310578

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشهبيمنير3110445472929

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكنكمينة3110446307146

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدنانيمينة3110447513411

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطينادية3110448257692

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرياننادية3110449278863

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهينادية3110450298137

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعداشنادية3110451302363

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنتينادية3110452351347

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعضوضنادية3110453390792

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسلكنادية3110454393786

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدودنبيل3110455288751

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفريخ بننجاة3110456265280

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظنجاة3110457441143

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوينينجالء3110458569702

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحرافننجمة3110459632651

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالينجوى3110460261714

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسرينجوى3110461319370

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادويشنجية3110462415913

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفنزهة3110463268223

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجنسرين3110464252951

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجعينسرين3110465277802

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزين حرفنسرين3110466309494

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعاطيانسيمة3110467457834

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغارنسيمة3110468466852

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبيهنضال3110469425437

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالدينعيمة3110470292283

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكنايكنعيمة3110471375823

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمومينهيلة3110472258964
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزلينهيلة3110473300508

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقرينوال3110474579274

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدادنوال3110475581505

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملجنيورنورالدين3110476244477

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيمنورالدين3110477370863

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمداني ايتنورة3110478585190

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعةنوهار3110479525459

مليل تيط بلدية 1األمل حيمديونةمليل تيط اإلعدادية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدولينوهيلة3110480630653

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالصابريهاجر3110481348639

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمأشمروقهاجر3110482348679

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشامخهاجر3110483363430

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمهاجر3110484389397

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملعويمريهاجر3110485498866

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشرادهاجر3110486454858

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماجبيليهدى3110487241931

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالرضى ابنهدى3110488436801

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكهشام3110489310799

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقهشام3110490547117

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمابوعامهشام3110491394309

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحالهند3110492247329

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمزكيهند3110493355845

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوروداد3110494603815

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمخويوفاء3110495456390

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيروفاء3110496496957

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسن ايتوليد3110497471736

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبطيويوليد3110498470840

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحاجوهيبة3110499252528

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحريزياسين3110500251125

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبياسين3110501301671

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيياسين3110502311975

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمامينياسين3110503321478

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحوضياسين3110504467940

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممقتديرياسين3110505507792

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنورياسين3110506541554

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبلخاتيياسين3110507575147

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالتجانيياسين3110508617637

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيرييحيى3110509273818

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحادييوسف3110510244195

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملكميريةيوسف3110511327549

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمميانييوسف3110512328732

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرفاوييوسف3110513408667

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحنييوسف3110514581707

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليموحمنييوسف3110515345946

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممهتدييوسف3110516619083

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداديوسف3110517396961

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبطالبيوسف3110518350858

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضيونس3110519299011

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمملوكييونس3110520312353

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممروسيونس3110521317128

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممالحيونس3110522323724

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكدوريونس3110523346708

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمأمنتاكيونس3110524488210

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكماليونس3110525511558

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحاتيونس3110526568295

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجزاريسلمى 3120001341687

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الجالبنظيرة 3120002340998

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعديابتسام3120003333891
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفي ابتسام3120004334262

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبالةاحسان3120005334734

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرش أحمد3120006334255

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزويناسماء3120007341761

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوالاسماء3120008338781

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيراسماء3120009339378

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لياسين أسماء3120010336890

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركةاسماعيل3120011338508

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسلياشرف3120012336976

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحداساقبال3120013345464

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشياخاكرام3120014340123

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوريةالبشير3120015341280

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النصرالزوهرة3120016340189

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المبطيالصديق3120017333904

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغافرالغالية3120018341313

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسايسيالمهدي3120019336034

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممأمون المهدي3120020340838

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيادالهام3120021345501

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهباز إلياس3120022338431

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزأميمة3120023340577

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروقاناس3120024344635

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادأناس3120025344186

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنخيرةإنتصار3120026341622

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورايمان3120027340468

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهيمإيمان3120028341638

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزعريةايوب3120029337717

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعنانايوب3120030344695

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكيأيوب3120031342059

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوهردةباسل3120032335880

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزاويبثينة3120033334643

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعنانيبهيجة3120034338260

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيهبوشرى3120035343332

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائدثورية3120036337909

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدواحديجواد3120037345253

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحباحجواد3120038344615

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسهليجواد3120039342835

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصبحيحسناء3120040337750

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوكرانحسناء3120041344192

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدوريحسناء3120042335462

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلداويحسنة3120043339412

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميحفيظة3120044341823

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم معتز حكيمة3120045340781

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمي أيتحليمة3120046334254

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانحليمة3120047336521

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدويميحمزة3120048341623

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرفاقحميد3120049343454

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مصباح حميد3120050340780

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرومحياة3120051336080

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظحياة3120052334331

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيدانيخديجة3120053335795

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشراديخديجة3120054341921

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبشيخديجة3120055343127

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهالويخديجة3120056339593

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيخديجة3120057337622

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسمي خديجة3120058337080

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرارخولة3120059338973

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكوطدالل3120060340847

229/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبادسيدنيا3120061343451

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكاويرجاء3120062339602

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم قنديل رجاء3120063343024

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندروشرشيد3120064335065

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشهبرشيدة3120065342678

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصيفيرضوان3120066341974

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيدزهيرة3120067339352

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليل زهيرة3120068343299

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلماوي زهيرة3120069338192

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عريفي زهيرة3120070345395

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيزينب3120071337541

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمالنزينب3120072340086

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريحاني زينب3120073341678

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعيشي زينب3120074339287

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالم بنهللا سعد3120075340064

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزسعيدة3120076336396

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوقيريسفيان3120077343692

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنوفيسلمى3120078339095

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرموقةسليمان3120079344446

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدخيصيسمية3120080339944

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوريسميرة3120081335184

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيسناء3120082339255

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمالي سناء3120083344288

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادريسهام3120084334011

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابسهام3120085339698

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنساهلسوكينة3120086339779

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبتيسومية3120087335431

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحيميسومية3120088341174

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السكياطي سومية3120089337384

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضيشهيد3120090341467

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركوليشيماء3120091337495

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرشيماء3120092337719

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقهويصارة3120093339106

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميصبرة3120094341857

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيمصوفية3120095339289

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالظاهرعادل3120096344980

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازي عائشة3120097342707

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربازيالجليل عبد3120098341214

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامالرحيم عبد3120099336262

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيالي العالي عبد3120100344463

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبورفعة عبدالحميد3120101341341

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويعبدالرحيم3120102345251

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرورعبدالرحيم3120103342810

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التاغيعبدهللا3120104333851

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراميعبدالواحد3120105344189

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيي عتيقة3120106344292

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحعزيز3120107344868

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شفيقعماد3120108338230

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاليعيسى3120109334337

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعطوغزالن3120110343737

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترابيغزالن3120111338378

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاللغزالن3120112335845

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيطاريفاتحة3120113335309

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسيليفاطمة3120114344252

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرانفاطمة3120115336634

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلهاويالزهراء فاطمة3120116344775

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرالزهراء فاطمة3120117337867
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سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياقين الزهراء فاطمة3120118340668

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصريفتيحة3120119338506

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبكرفتيحة3120120341854

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباني فريد3120121343913

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسالمفؤاد3120122340671

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاويةفؤاد3120123339509

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوحي كريمة3120124341491

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنزيتيكمال3120125345316

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزنيبيكوثر3120126334058

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميركوثر3120127342591

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين محيكوثر3120128334019

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيروىلبنى3120129334552

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينلحسن3120130343570

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوباد لطيفة3120131338235

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميليلى3120132340317

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشليلى3120133343200

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارليلى3120134335180

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحميري مجيدة3120135343581

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانمحسن3120136345187

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطيب ابنمحمد3120137342291

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم احسينمحمد3120138335610

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليمانيمحمد3120139344845

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواسعيمحمد3120140341027

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرهوميمحمد3120141345004

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلموينيمحمد3120142333940

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدانيمحمد3120143343889

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باهي کويسمحمد3120144345186

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعمحمد3120145343458

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمولدعايشةمحمد3120146339495

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويداديمحمد3120147334361

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصري محمد3120148345250

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمداني محمد3120149339382

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشتاتسعيد محمد3120150340770

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأهانيمراد3120151336648

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجرادةمريم3120152344683

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطابيمريم3120153337652

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانصريمريم3120154344143

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخيراتمريم3120155337862

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقرنمريم3120156337140

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيليمريم3120157343353

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوفيقمريم3120158340679

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسترانمريم3120159337658

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوزريمريم3120160335523

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعود مريم3120161334402

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهاريمصطفى3120162343524

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحد مصطفى3120163342047

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزيمعاد3120164341289

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجباريمنير3120165334620

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيميلودة3120166344508

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلحسينيةمينة3120167345267

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيانمينة3120168343555

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوفرة مينة3120169336020

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمينادية3120170335435

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشيطنجيب3120171337615

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرافينزهة3120172336766

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بدرالدين نزهة3120173340609

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسلمنسيبة3120174337430
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعراباتنصيرة3120175338544

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميحنعيمة3120176339540

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهبوننعيمة3120177342469

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعاون نعيمة3120178336445

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعيهاجر3120179335420

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصهاجر3120180344587

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريد هدى3120181342674

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مليح  هدى3120182341034

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمني الزياهشام3120183340285

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضاليهشام3120184344075

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرهشام3120185335504

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفكاك هشام3120186339552

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعديهند3120187335001

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحقوشهند3120188336091

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلوي ايتوجدان3120189333880

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقوجدان3120190334710

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبويدةوديع3120191342922

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلفاويوسيمة3120192334994

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربانيوفاء3120193343795

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوريوفاء3120194334819

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمدن وليد3120195334887

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوقيوئام3120196340705

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكنزيوسف3120197339428

سطات: إقليمسطات-  األمل حيالتقنية الثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيميوسف3120198336441

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشاهينادريس3120199611535

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيفأسماء3120200601930

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم وفقاوي البهلول3120201602114

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم مغني الرداد3120202606730

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشريقيالشعيبية3120203609560

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين موتقالمصطفى3120204611192

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحسانيالمهدي3120205604977

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاقالهام3120206602467

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسافريإلهام3120207613388

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعينأمال3120208602824

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيامحمد3120209613402

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممحامد أمين3120210603091

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلأناس3120211615049

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنعينعيانوار3120212609384

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعدايمان3120213607810

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقاقيأيمن3120214598066

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيأيوب3120215607799

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمتابتبهيجة3120216599091

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضيبوشرى3120217614580

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم السلمانيتوفيق3120218616080

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملبي جواد3120219613549

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعظيمي حسن3120220611118

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخير جاب حليمة3120221617328

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيفحنان3120222611486

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمستافيحورية3120223605650

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفائزخالد3120224606814

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمهضيلخالد3120225611023

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمماهرخديجة3120226606821

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليموافيقخديجة3120227612336

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيخليل3120228608085

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحليميرشيد3120229614500

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريرشيدة3120230607879

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمكعبزينب3120231609345
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنبتيسعاد3120232597796

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالودينيسعبد3120233601588

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماللوطفيسعيد3120234600628

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويسعيدة3120235604123

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالشواخيسعيدة3120236600976

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدسعيدة3120237604830

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم قاصح سعيدة3120238614290

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعابيديسفيان3120239611937

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم العرابي اإلدريسيسناء3120240608361

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوارسناء3120241599496

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبتوليسهام3120242613410

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكيانسومية3120243607971

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديصالح3120244599248

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممطارالدين صالح3120245606150

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالريدانيعادل3120246600199

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم شوقي عائشة3120247600728

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملعنانياالله عبد3120248599472

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزاليالكريم عبد3120249617285

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملفي اللطيف عبد3120250604466

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليملحسوني عبداإلله3120251602667

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم ستاوتي عبدالرحيم3120252601935

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم بديععبدالصمد3120253606508

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالشجعيعبدالقادر3120254607482

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنصرهللاعبدهللا3120255613847

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممستجيدعبدالنبي3120256601673

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمخريف عبدالهادي3120257602510

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعثمان3120258610948

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرانيعثمان3120259605729

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم المؤدنعثمان3120260612348

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمصبحيعثمان3120261604870

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمدحان عزيزة3120262608352

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبصريعفاف3120263606287

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم كودو عماد3120264599343

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممجداوي الدين عماد3120265599275

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيلعمرو3120266605477

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحنفيعيسى3120267603941

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفائزفاطمة3120268602687

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحفاطمة3120269615045

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالربانيفؤاد3120270612576

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالريدانيكمال3120271601094

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالدافيلبنى3120272603595

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضمحمد3120273605376

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحزقورمحمد3120274609826

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمعنانمحمد3120275612475

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممريدمحمد3120276611590

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمنادرمحمد3120277617422

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم بوعبدلي  محمد3120278600448

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم سبني محمد3120279605733

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليممرضي مريم3120280611052

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيمصطفى3120281611067

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحمينمصطفى3120282604767

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالسربوتيمعاد3120283598821

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمبهجةمعاد3120284608712

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم لعبلي ميلود3120285604979

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسعودينادية3120286617010

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحوميني نادية3120287601237

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم عبداالوينعيمة3120288599383
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظنوال3120289602386

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليم احبالة نوال3120290603898

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمجيرانينورالدين3120291615301

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبرهشام3120292601884

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيوفاء3120293613317

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمواصفوفاء3120294608639

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمرطيليياسين3120295607322

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقياسين3120296605814

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحيالمغطاة الرياضية القاعةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيميونس3120297606854

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلميخديجة            3120298302197

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاتابتسام3120299306717

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساكرابراهيم3120300313866

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميداحالم3120301313219

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحأحالم3120302312571

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنوشأحالم3120303313522

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعجمياحمد3120304314649

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابراحمد3120305304540

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيأسماء3120306306169

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزعيميأسماء3120307306707

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتفاطنأسماء3120308312004

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيلةاسماعيل3120309303409

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيبياسية3120310313010

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديناراسية3120311307587

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبارالبوعزاوي3120312309511

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوظالداودية3120313304852

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورالزهرة3120314303976

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابورزقالسعدية3120315306452

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيلي الشرقي3120316304984

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطهرالصديق3120317304225

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبش الغالية3120318310593

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفالمختار3120319314784

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديالمصطفى3120320311810

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدالمصطفى3120321314496

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبطيميالمعطي3120322301474

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزوليالمهدي3120323305984

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنكيرالمهدي3120324307832

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبشي الهام3120325309932

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنيني الهام3120326306236

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوساحي إلياس3120327304621

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشرقاويأمال3120328308871

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرأمنة3120329307720

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلمياميمة3120330308042

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخفيأمين3120331305674

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكحلواامينة3120332308197

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابسابسةأمينة3120333314584

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوينأمينة3120334312209

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاضيأنس3120335306313

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديريأنس3120336301868

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجيأوسامة3120337302597

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوقرعةايمان3120338306639

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدوحيايمان3120339302990

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدوريدإيمان3120340310380

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابيإيمان3120341310861

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسمايريأيوب3120342301197

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبالأيوب3120343302221

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماموني بدرالدين3120344304839

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خروبي بسمة3120345311814
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمادةبشرى3120346313457

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماري بهيجة3120347302844

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيحيابوشرى3120348304112

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزاليبوعزة3120349309689

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلتزهة3120350303754

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهيمرثورية3120351307901

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوشيجميلة3120352314884

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداوي جواد3120353305617

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليميحسن3120354305334

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويحسناء3120355314782

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقيحسناء3120356308527

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموغيتحسناء3120357312678

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصراويحكيمة3120358303097

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرسانحليمة3120359312776

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيحنان3120360311806

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسخارحنان3120361305214

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعحياة3120362303863

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريفخالد3120363307884

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبراويخالد3120364310609

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراميخالد3120365304038

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين تاجخديجة3120366314289

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتبناويخديجة3120367309402

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخيارخديجة3120368313586

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي خديجة3120369303215

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائش خديجة3120370313745

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجناح خديجة3120371311966

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزمي خديجة3120372306599

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبابيرجاء3120373306295

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاريرشيد3120374303572

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمٱبلوح رشيد3120375307698

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلرشيدة3120376309111

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمصي رشيدة3120377310449

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البطحة زكرياء3120378306082

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الناجيزينب3120379311261

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلزينب3120380305949

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادزينب3120381311721

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغريبزينب3120382312024

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوازيسارة3120383313901

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويسعاد3120384306615

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقسعاد3120385311215

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكاويسعيد3120386313620

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدليسعيد3120387313859

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرباحسعيد3120388307931

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالية سعيد3120389310437

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرافليسعيدة3120390310653

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغابة سفيان3120391309990

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزايد سكينة3120392302320

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشويسلمى3120393312054

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناويسمير3120394304079

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخنجر سمير3120395303109

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاليميسميرة3120396306299

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيسناء3120397303332

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرمةسناء3120398310781

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفيانسهام3120399306292

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيانيسهام3120400314554

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهاللسهام3120401307707

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجاعدينسهام3120402310496
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورسهام3120403303135

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكي سومية3120404302124

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سالمةشروق3120405310259

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقابلشيماء3120406311262

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعشيماء3120407305206

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقي شيماء3120408306516

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلح شيماء3120409311604

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاجيصارة3120410312386

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدانصبيرة3120411307139

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيصوفيا3120412305957

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطيرصوفية3120413307170

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيطارق3120414303708

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرعائشة3120415310616

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين مفرحالحق عبد3120416308713

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموعديالصادق عبد3120417310916

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجبي الصمد عبد3120418302907

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويعبدالرحمان3120419311003

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديريعبدالرحيم3120420303292

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديريعبدالرحيم3120421309956

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلعبدالرحيم3120422306781

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنوني عبدالصمد3120423304213

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوري عبدالغني3120424312108

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحعبدالكريم3120425312027

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاريثعبدالنبي3120426304247

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخرشفيعبدالهادي3120427305222

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفير عبدالواحد3120428306574

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نديري عثمان3120429309959

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجبيعزيزة3120430303584

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسباويعزيزة3120431314526

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنديرعزيزة3120432308422

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمارعصام3120433305157

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرعلي3120434313275

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانعواطف3120435301146

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرقيةغزالن3120436308441

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركراكغزالن3120437310550

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اشتيوي غزالن3120438312441

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجيفاطمة3120439311323

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالكفاطمة3120440314159

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكركرفاطمة3120441301503

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانوارالزهراء فاطمة3120442312122

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهقيالزهراء فاطمة3120443308950

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعربانيالزهراء فاطمة3120444301246

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيعالزهراء فاطمة3120445308930

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعينيعةالزهراء فاطمة3120446313973

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنان الزهراء فاطمة3120447308711

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزوليفتيحة3120448306498

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسلي  فتيحة3120449306305

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوننةفدوى3120450311778

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباريكريمة3120451307859

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفرد كلثوم3120452312405

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرشكمال3120453314341

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوزيدكوثر3120454301107

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبالةلبنى3120455312073

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشاديلبنى3120456306597

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيلطيفة3120457312048

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعجيبلكبيرة3120458310867

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورنيلمياء3120459301816
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبونوليبى3120460312612

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألندلسي مارية3120461301736

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسنينيمحسن3120462312392

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيوكمحمد3120463313395

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياقنيمحمد3120464303960

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبساممحمد3120465301630

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي بنمحمد3120466303273

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودريفمحمد3120467302775

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلمحمد3120468303952

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التابعي محمد3120469309920

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرفوفامين محمد3120470312651

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكري مديحة3120471311184

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوسالم مروان3120472301918

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حيمود مروان3120473304243

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصبوريمرية3120474304696

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدانمريم3120475309413

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحمامةمريم3120476304738

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهاشيممريم3120477312285

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبجاج مريم3120478306480

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالموحي مريم3120479309173

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بحار مريم3120480307049

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطويل مريم3120481304379

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطالمهدي3120482313630

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلمهى3120483302461

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميمينة3120484311730

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومديانيمينة3120485308652

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشريفمينة3120486308446

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هجامي نبيل3120487312086

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعروينزهة3120488305793

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليامنينزهة3120489302682

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجبينزهة3120490307403

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسينعيمة3120491308807

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواحينهيلة3120492309060

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطوانيهاجر3120493301857

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطوانيهجر3120494309946

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فضلي هدى3120495311200

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخمسيهشام3120496302873

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيسريهشام3120497304613

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادهشام3120498305819

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحديدو هشام3120499303290

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزوصال3120500310026

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمولديوصال3120501312403

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمريميوفاء3120502311140

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأورميوفاء3120503302236

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانوفاء3120504310705

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريوهيبة3120505303464

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوتمامياسين3120506309258

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواصيياسين3120507302136

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنوارياسين3120508314278

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريديياسين3120509305216

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستويياسين3120510303182

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعييوسف3120511305070

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالكيوسف3120512306555

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشورييوسف3120513302697

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويش  يوسف3120514306829

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورنييونس3120515301670

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيداريونس3120516311197
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الخير حيالتأهيلية األمل  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغيليونس3120517312399

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحالي بوشعيب   3120518277243

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحراويايمان 3120519278158

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحوحيعثمان 3120520291969

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أبوعنانالزهراء فاطمة 3120521277062

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممي كرا كوثر 3120522282125

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطمطويابتسام3120523289630

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميابراهيم3120524288928

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيابراهيم3120525289948

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مريمالورد ابو3120526295245

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخوتياحمد3120527296483

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتقياحمد3120528281939

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصاحمد3120529276087

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريأحمد3120530290933

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلأحمد3120531280219

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالادريس3120532280334

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريميازهور3120533283894

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمواسماء3120534294019

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنترأسماء3120535280473

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحاتأسماء3120536297694

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقازأسية3120537285097

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفوحاشرف3120538294700

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيأشرف3120539285011

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادإكرام3120540290774

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالحمراوي3120541291397

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبالشعيبية3120542297767

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتفسوتالصديق3120543289085

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضليالصديق3120544296710

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزالعربي3120545285922

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبيالمختار3120546286976

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحزمالمصطفى3120547283887

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرحانالمصطفى3120548282577

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالويالمصطفى3120549284558

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكالعيالمهدي3120550293742

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممدوحالمهدي3120551280516

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسالمالهام3120552281520

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعبيإلهام3120553285687

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحساني إلهام3120554287125

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتمرانيامال3120555291254

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرامال3120556276522

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مجودو أمال3120557276725

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصريحامباركة3120558298968

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحمانياميمة3120559295449

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنياميمة3120560300521

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاويأميمة3120561280395

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالگميريأميمة3120562298891

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريوشامين3120563290870

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهزامامين3120564276619

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهريأمين3120565287408

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدركومأمين3120566300283

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقاري امين3120567285523

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركيبيامينة3120568277482

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكافحأمينة3120569290275

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الطالبانصاف3120570287667

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسياسيايمان3120571285343

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين جمالايمان3120572297648

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجوايمان3120573292105
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريدايمان3120574294775

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهميإيمان3120575276813

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبإيمان3120576282486

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوح ايمان3120577281137

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكورايوب3120578282994

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنديلأيوب3120579292151

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممامونيأيوب3120580299769

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التائب أيوب3120581276886

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكير أيوب3120582282495

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعشرين بثينة3120583300003

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصباحيبدر3120584287749

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرجبديعة3120585293069

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيبديعة3120586277277

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتصيمبشرة3120587281245

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيعزبشرى3120588281468

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصرصاري بشرى3120589300033

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعيميبوتينة3120590291054

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلبوشرة3120591295273

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريبوشرى3120592284901

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوكشةبوشرى3120593279950

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاسة بوشرى3120594290576

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداد ابنتورية3120595288707

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواشهرجليلة3120596290330

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخريبشيةجليلة3120597298437

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرججمال3120598277311

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاميالدين جمال3120599292829

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفوالي جميلة3120600276090

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيشريجهان3120601283998

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداودي هللا فتحجهان3120602280422

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموقيتجواد3120603293882

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاللحجيبة3120604294517

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحداد ابنحسناء3120605289675

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسنيدحسناء3120606284111

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمريشحسناء3120607300116

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهليحسناء3120608287665

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبابيحسناء3120609282672

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريبيحسناء3120610284455

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبرينيحسناء3120611282989

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغرابيحسناء3120612286015

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصفحسناء3120613284456

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسندوبي حسناء3120614277702

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراني حسناء3120615295668

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالحفيظة3120616286857

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقيحكيمة3120617300516

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالحكيمة3120618287209

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكي حمزة3120619278609

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوكينةحمسي3120620296032

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادحميد3120621300919

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبريحنان3120622296184

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكميريحنان3120623297950

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكايديحنان3120624295380

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزاق حنان3120625276823

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدريحياة3120626295332

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنسيحياة3120627279877

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممي كراحياة3120628282000

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محسن خالد3120629297014

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالوفاءخديجة3120630280689
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويخديجة3120631298025

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاويخديجة3120632294675

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكريخديجة3120633277014

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوباها ايتخديجة3120634296796

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبخديجة3120635296489

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديخديجة3120636289518

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخوداريخديجة3120637278070

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكريخديجة3120638300268

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيخديجة3120639290382

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكحال خديجة3120640285805

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناوي خديجة3120641288464

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدرواشي خديجة3120642279865

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العرباوي خديجة3120643282771

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنبلي خديجة3120644300791

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادخليل3120645277434

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنونيخولة3120646285973

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفةدربي3120647296699

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمريرجاء3120648280457

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديناررجاء3120649300784

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزين رجاء3120650279821

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصادق رشيد3120651277088

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصافيرشيد3120652277955

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيمرشيد3120653286544

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطيانرشيدة3120654284068

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضهوررضا3120655276153

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيريرضوان3120656300850

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكانةرفيق3120657285990

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعزوزريم3120658281344

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرزهراء3120659287711

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازكاغزينب3120660277026

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعامريزينب3120661299032

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاخوريزينب3120662293775

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلي بنزينب3120663277635

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيطزينب3120664295525

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزورقيزينب3120665290158

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصزينب3120666279974

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باهلل مستمسكزينب3120667296288

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيب زينب3120668292805

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرماوي سارة3120669299580

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظسعاد3120670278888

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقي سعاد3120671291835

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحار سعاد3120672300356

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقيريسعيد3120673281782

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرموطيسعيد3120674286125

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقواللسعيد3120675294060

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكرسعيد3120676298621

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغزيل سعيد3120677277324

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقسعيدة3120678280542

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميسكينة3120679294337

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستانسكينة3120680282888

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ضلفيسكينة3120681287939

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمانيسكينة3120682287708

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنجديسلوى3120683289917

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلسمية3120684298482

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزورقيسمية3120685289951

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبزطاميسميرة3120686289083

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلحجيلية سميرة3120687289018
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكامليسناء3120688295854

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغدادسناء3120689290324

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورزكيسناء3120690276721

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشموكسناء3120691278648

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموقيتسناء3120692294253

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوفراسسهام3120693278527

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنسيسهام3120694280437

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروم بنسهام3120695279360

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيضسهام3120696286441

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفواللسهام3120697283545

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهاري سهام3120698288534

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصغير بن سوكينة3120699277934

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيشامة3120700285568

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبيانيشروق3120701284586

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبيشيماء3120702296443

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويشيماء3120703288944

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزابيشيماء3120704282982

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رحالشيماء3120705294883

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزشيماء3120706284742

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأعرابصفاء3120707283946

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزعاري صفاء3120708280330

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتهي صفاء3120709276455

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشطبيطارق3120710284647

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخطابي طارق3120711293298

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوتيعائشة3120712286322

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيعائشة3120713283798

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحميري عائشة3120714296031

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهراالله عبد3120715293220

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطالبالرحمان عبد3120716295873

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحالرحيم عبد3120717295016

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحانالرزاق عبد3120718291804

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمبروكيالصادق عبد3120719289651

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطيميالغاني عبد3120720291960

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفالغاني عبد3120721286651

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم خالة الغفور عبد3120722296295

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماري الكريم عبد3120723292569

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البوشيري هللا عبد3120724281874

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترابيالواحد عبد3120725285534

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاهرعبداالاله3120726300377

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقيعبداالله3120727298372

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدوشعبدالحق3120728299172

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسعيد ايتعبدالرحمان3120729299530

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباعسولعبدالرحيم3120730285625

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيحعبدالرحيم3120731298665

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعازيزيعبدالعالي3120732286590

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدي عبدهللا3120733294458

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجليلعتيقة3120734294564

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوشيخي عتيقة3120735278360

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصحراوي عثمان3120736294603

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالعزالدين3120737284940

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفيع عزيز3120738276479

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ثابت عزيز3120739276492

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسحعزيزة3120740297269

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصورعزيزة3120741276355

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوانيعلي3120742300588

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرعلي3120743298725

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطلحةعلي3120744292048
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعازمعماد3120745299984

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحديويعمر3120746291077

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقاقيعواطف3120747281328

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليلغزالن3120748297274

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيغزالن3120749298173

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرافيغزالن3120750296445

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضىغزالن3120751299100

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاكرغزالن3120752297250

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيرغزالن3120753291107

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمإسماعيلي غزالن3120754297374

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماودةالزهراء طمة فا3120755285044

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوليد ابنفاطمة3120756295190

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويفاطمة3120757278918

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركونفاطمة3120758282435

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروانيفاطمة3120759276730

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدانيفاطمة3120760288930

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضحاكفاطمة3120761295133

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريباتفاطمة3120762277344

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظ فاطمة3120763299469

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرج فاطمة3120764293244

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالخالزهراء فاطمة3120765288814

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالميالزهراء فاطمة3120766284627

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواديالزهراء فاطمة3120767288535

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباكريمالزهراء فاطمة3120768291221

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغدادالزهراء فاطمة3120769294822

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاوي بنالزهراء فاطمة3120770298677

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنشيخالزهراء فاطمة3120771284364

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابتالزهراء فاطمة3120772288025

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرقونيالزهراء فاطمة3120773298491

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنزونالزهراء فاطمة3120774295716

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرانالزهراء فاطمة3120775279251

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحالزهراء فاطمة3120776278841

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضالزهراء فاطمة3120777299683

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيالزهراء فاطمة3120778290237

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكيفاطنة3120779287415

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالعوجفدوى3120780294973

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعمريفهد3120781276283

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواحد عبد ايتفؤاد3120782298012

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيديفؤاد3120783293198

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبغيكريمة3120784295396

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانيكنزة3120785293856

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبورحيلةكوثر3120786296779

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديانكوثر3120787285553

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغروادي كوثر3120788299114

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداوي لبنى3120789284655

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهاد لبنى3120790283929

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرافيلطيفة3120791296569

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعميريلطيفة3120792294436

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالوفاءلكبير3120793296371

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزميلمياء3120794278739

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليلليلى3120795298727

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرجليلى3120796298599

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصراخمجيدة3120797278757

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفلجي مجيدة3120798289567

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهدوي مجيدة3120799296017

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكاويمحمد3120800296696

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيميمحمد3120801287689
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سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديمحمد3120802286911

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصغير بنمحمد3120803277736

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيممحمد3120804284333

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حلميمحمد3120805287291

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيحمحمد3120806282205

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرشمحمد3120807277021

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشابمحمد3120808295544

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرعاويمحمد3120809297991

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقريشيمحمد3120810285160

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مانونيمحمد3120811291597

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشريحمحمد3120812284038

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمريني محمد3120813282241

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم طايف محمد3120814282815

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأسدمراد3120815292037

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرويمراد3120816289235

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سعيديمراد3120817289707

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخصيممرية3120818296223

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخبازيةمريم3120819300738

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرطبيمريم3120820300010

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغراديمريم3120821300324

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفردمريم3120822295299

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتواعةمريم3120823290656

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرفمريم3120824298701

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنانمريم3120825300721

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعفومريم3120826286776

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مبروكمريم3120827288918

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشيديمريم3120828299361

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرماني مريم3120829298103

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهري مريم3120830292068

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفرمصطفى3120831292656

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العياشي ايت مصطفى3120832298682

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشانمليكة3120833280681

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المهدي مناف3120834285329

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالممنير3120835297000

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشموطيموسى3120836289398

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاونيناجم3120837281855

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالخيرنادية3120838280105

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداوينادية3120839281873

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخنوسي العلوينادية3120840282446

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمدينادية3120841297566

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماري نادية3120842293750

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرينبيلة3120843300434

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العربي ايتنجاة3120844288087

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنفاوينزهة3120845300795

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخريشفةنزهة3120846281018

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرجاءفاهللنصرة3120847279173

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهشومي نعيمة3120848278987

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقصطالنوال3120849294725

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطفانيهاجر3120850292820

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دلدوليهاجر3120851276230

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصرهاجر3120852297582

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدويهاجر3120853279482

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البصراوي هجر3120854278340

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدمقراطيهدى3120855292793

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدرهدى3120856288908

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبروشهدى3120857287950

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمومنهدى3120858289945
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرانهدى3120859278955

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشامي هدى3120860291345

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيهشام3120861294207

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليتيهشام3120862279476

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباحي هشام3120863299807

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطهر هشام3120864288607

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينهالل3120865297769

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحاجهند3120866296254

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجهودهند3120867293334

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحسيسهند3120868284666

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرزيوداد3120869287163

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنزونوسام3120870276476

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتورابيوصال3120871292825

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويوفاء3120872284796

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنينوفاء3120873298115

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدي وفاء3120874290644

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليليياسين3120875284981

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمختاريياسين3120876286548

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوطنيياسين3120877291803

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبجاويياسين3120878285155

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليانيياسين3120879286636

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيياسين3120880281396

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدي ياسين3120881281412

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزارةيحيى3120882298993

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأجنكاريوسف3120883292454

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أعزيزيايوسف3120884280350

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحناوييوسف3120885292977

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرهومييوسف3120886287299

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيديوسف3120887279247

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهمييوسف3120888288738

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمعفرة يوسف3120889289526

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفييونس3120890276949

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية الرازي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازي يونس3120891283271

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالدجمال          3120892564987

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباع الرزاق عبد  3120893530014

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصفورابراهيم3120894564172

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالساميأحمد3120895560677

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالميادريس3120896530726

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفأسامة3120897535184

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرأسماء3120898553971

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفؤادأسماء3120899551998

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبراك  اسماء3120900566353

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جوادي اسماء3120901534870

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبياسماعيل3120902529101

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنان إسماعيل3120903533121

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهايلاكرام3120904568850

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الكاسي البصري3120905547154

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباطيالجياللي3120906532666

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرالحسن3120907548710

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جرموني الشهبة3120908539689

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريدالمصطفى3120909543642

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيرش المصطفى3120910561484

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتافيالمعطي3120911538607

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجيد المهدي3120912533495

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحرارةالمهدي3120913546477

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميرسالمهدي3120914558945

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سربوت المهدي3120915538757
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحفوضي المهدي3120916531854

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عفيف الهام3120917542167

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألطلسياليماني3120918541466

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجنباريامال3120919527244

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمواعيأمال3120920553547

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعطيةاميمة3120921542199

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشالفأميمة3120922557177

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيأمين3120923557103

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سالومأمين3120924556139

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيتوانس3120925536273

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالميايمان3120926531324

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحيمرايمان3120927529962

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرايكيايمان3120928565431

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتسمايمان3120929543297

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحايبيإيمان3120930550871

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهالليإيمان3120931539741

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعزاوي إيمان3120932533872

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مشكور إيمان3120933562838

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماباأيوب3120934531736

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرهاويأيوب3120935497991

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرائسيأيوب3120936526336

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابيأيوب3120937556923

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنو أيوب3120938526406

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغرباويبدر3120939561409

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمانيبديعة3120940562028

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحيبشرى3120941547782

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبري بوشعيب3120942529966

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريثورية3120943535632

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابت جليلة3120944559966

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريرجميلة3120945550935

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرشاويجهاد3120946551823

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحراز حسن3120947537351

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتهاريحسناء3120948532086

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميحكيمة3120949530434

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرواويحليمة3120950550972

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعميرالسعدية حليمة3120951547518

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدحمان3120952558768

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلميحمزة3120953550696

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوايحمزة3120954563302

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيحمزة3120955542098

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفهمي حمزة3120956545939

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهوبحنان3120957557358

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقدم بنخديجة3120958535938

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيبوريخديجة3120959540646

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعويطخديجة3120960537578

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشخديجة3120961543638

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الطويل خديجة3120962558195

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماهر خديجة3120963564294

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكرومخنساء3120964544826

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتابتخولة3120965557238

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحمودي رابحة3120966568802

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدرحال3120967548037

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشوررشيد3120968550721

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوزهرةرشيدة3120969534951

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاويرشيدة3120970529307

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفقي رضا3120971541533

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعرضوان3120972527483
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكركررضوان3120973560893

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصريزكرياء3120974554235

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميونانيزهران3120975562295

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيفيزهرة3120976562035

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيرزهرة3120977549639

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوميزهور3120978543759

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهوتةزينب3120979530706

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيرزينب3120980536035

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فائدةزينب3120981537330

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريديزينب3120982559623

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقيب ادريسي زينب3120983326499

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبخوشيسارة3120984527934

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التقي سارة3120985554976

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرةساكت3120986525793

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغيثسعاد3120987525836

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممراوي سعاد3120988567608

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرقوريسعد3120989526938

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيليسعيد3120990566058

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانسعيد3120991548319

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشودسعيد3120992536918

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدواحدي سعيد3120993568604

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاحسعيدة3120994540581

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليسعيدة3120995528916

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فائق سفيان3120996543164

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشديسكينة3120997529807

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحيويسكينة3120998544931

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصر ايتسكينة3120999556852

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرازسكينة3121000534269

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي غفيرسكينة3121001548811

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوينةسكينة3121002536978

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمري سكينة3121003566497

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيف سميرة3121004533516

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحارسيسناء3121005567458

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعليسناء3121006528406

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابتسناء3121007559042

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظسناء3121008551474

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسينيسومية3121009528897

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم   جمالي  شكيب3121010527553

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرويشيماء3121011565646

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعقودشيماء3121012551927

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاويشيماء3121013553585

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهياللصفاء3121014535729

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيظصفية3121015529648

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندرقاويالدين صالح3121016564602

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقعادل3121017543351

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوجاععادل3121018557949

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوصيريعائشة3121019549701

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدي الرحيم عبد3121020550284

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شتوي السالم عبد3121021533289

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدحماني الغني عبد3121022538515

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جواد الغني عبد3121023568626

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبها أيتالفتاح عبد3121024533139

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحترمعبدالحق3121025546670

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسلمعبدالرحيم3121026552921

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرويشعبدالرحيم3121027541801

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحفوعبدالرزاق3121028552984

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعاللعبدالكريم3121029553335
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سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماختباريعبدالهادي3121030561755

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاتمعتمان3121031537413

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريعتيقة3121032536818

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقعثيقة3121033542375

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رزقاويعدنان3121034567496

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سنوسيعزيز3121035540608

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فوزيعزيز3121036536490

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العيسي عزيز3121037536061

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأتركاعمر3121038557809

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيبةغزالن3121039569664

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراء فاطمةغنيم3121040537197

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهيبفاتحة3121041567058

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللويزيفاطمة3121042544465

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمينفاطمة3121043567454

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنطيبيفاطمة3121044527059

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيكرانفاطمة3121045530295

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفرالزهراء فاطمة3121046552734

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولالزهراء فاطمة3121047550110

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالمي الزهراء فاطمة3121048529906

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريمي الزهراء فاطمة3121049562785

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعباد الزهراء فاطمة3121050540305

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعدفتيحة3121051538841

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافيفتيحة3121052540076

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويفدوى3121053556419

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميريفدوى3121054527765

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي العمرانيفيصل3121055526658

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ملياناكريم3121056542047

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنجاويكريمة3121057564734

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحكلثوم3121058561212

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجي كوثر3121059555562

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمراوي كوثر3121060536851

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديمحسن3121061542187

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحوتيمحمد3121062567430

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراويمحمد3121063527416

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسحاسحمحمد3121064551566

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاتحيمحمد3121065544601

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازةمحمد3121066526319

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعمانمحمد3121067527349

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجفراويمحمد3121068538957

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحباشمحمد3121069568968

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيرمحمد3121070568422

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقراويمحمد3121071531290

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشلتوتمحمد3121072556096

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموفليحمحمد3121073545676

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخشانييونس محمد3121074531443

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاقلمراد3121075530668

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموحدي مراد3121076554919

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريمرية3121077544090

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنقاشمريم3121078543012

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكرام بنمريم3121079533721

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوردانمريم3121080529285

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميريمريم3121081534117

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بصري مريم3121082563171

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جابر مريم3121083568576

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسو حماديمصطفى3121084557419

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقمير مليكة3121085569722

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابويمينة3121086540089
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سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخمال بنمينة3121087534402

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحنشاتنادية3121088529495

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسننادية3121089567517

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرايشينبيلة3121090531186

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلنزهة3121091529291

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمحرزينهى3121092533718

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليمانيالدين نور3121093560655

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحرفاوينورالدين3121094536353

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلوينورالدين3121095541319

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسوني هجر3121096530590

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعهشام3121097544348

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيافي وصال3121098526587

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانوفاء3121099559587

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابيبي وليد3121100544265

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليم وهيبة3121101526285

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمراويياسين3121102535309

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضوليياسين3121103527395

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعطيةيحيى3121104542931

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيدي يوسف3121105537544

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشريوسف3121106561042

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيموديوسف3121107527782

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدهبييوسف3121108528630

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوهابيوسف3121109552365

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادريسييونس3121110566027

سطات: إقليمسطات-  السماعلة حياإلعدادية   السمارة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسمييونس3121111537744

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروب زينب 3121112486619

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوزةسهام 3121113467073

3121114471234YoussefTalhaسطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسطاس ابراهيم3121115491609

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسيفاحمد3121116485283

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزأسامة3121117461570

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبراداسماء3121118475665

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصحابياسماعيل3121119474587

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرافياسماعيل3121120478123

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالبياسماعيل3121121484228

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداوياسمهان3121122464829

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشاسيا3121123472028

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليسميأسية3121124468011

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدمار اسية3121125486588

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزيز البوعزاوي3121126489282

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهابيالجياللي3121127468191

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادهيبيالحسين3121128483312

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوبهاالحسين3121129468439

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اغميضات الحسين3121130496131

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويالزهرة3121131462791

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليونانيالزهرة3121132477261

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيانالمهدي3121133491698

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصواريالمهدي3121134480806

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاديالمهدي3121135489083

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويحيالهام3121136494312

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقدمالهام3121137493956

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكرفاويالياس3121138463079

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحسوك امال3121139476326

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشماشيأمان3121140488663

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاطيبيامل3121141466505

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارحمنيأميمة3121142468558

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلوحيأمين3121143463686
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنيمامينة3121144495117

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دحانأمينة3121145477294

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطيفيانس3121146487835

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصيلةايمان3121147481334

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنانةايمان3121148468929

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمريإيمان3121149465179

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنخوية إيمان3121150477276

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصميدأيمن3121151468055

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرفةأيوب3121152489448

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيرة ولدأيوب3121153464863

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضياف أيوب3121154458870

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبللوبدر3121155474414

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبولبنداوود3121156494219

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيفبوشرى3121157488642

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاهدبوشعيب3121158462853

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسريبوشعيب3121159487178

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيلتورية3121160489115

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوعسريةجمال3121161465456

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرزوزيجمال3121162476601

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالجميلة3121163470664

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصبريجميلة3121164481468

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابيجميلة3121165482507

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشتيجهان3121166495677

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزوبيرجواد3121167493525

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمي حسن3121168477844

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقرباش حسن3121169485890

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفقيرحسناء3121170494748

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحالويحسناء3121171494722

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحيحسناء3121172473183

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموحيحسناء3121173496965

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعناقحكيم3121174486698

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبرورحكيمة3121175467569

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنورحليمة3121176465551

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحالي عزامحليمة3121177458294

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخضرانيحمزة3121178468633

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقحمزة3121179464628

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزليحمزة3121180470365

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيد حمزة3121181482028

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروف حمزة3121182496343

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليوسفيحميد3121183464142

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادهيبيحنان3121184483772

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبابحنان3121185487413

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوميحنان3121186462573

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقاوي      حنان3121187487379

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاكيخالد3121188464769

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماحيخالد3121189494293

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلوانخالد3121190481203

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمٱلعلميخديجة3121191495025

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمودخديجة3121192465504

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباسيدخديجة3121193490688

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مواضيعخديجة3121194481722

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنكيرخديجة3121195477547

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفور خديجة3121196484796

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقخولة3121197470794

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرامخولة3121198458302

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيوضدنيا3121199461261

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتنبيدنيا3121200466215
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البوزياني دنيا3121201483328

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرودي رابحة3121202476292

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعواد ادراضية3121203471598

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفرمربيعة3121204477896

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرابح بنرجاء3121205481892

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخاتميرجاء3121206470639

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسوميرجاء3121207467594

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكوريرشيد3121208486599

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلرشيد3121209489145

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفيراديرشيد3121210473971

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكيضايرشيد3121211478537

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميرسرشيد3121212492319

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعظيمي رشيد3121213482735

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحميتيرشيدة3121214483870

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاطبي  رشيدة3121215479654

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيسرضوان3121216461500

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم راويرقية3121217480617

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلميزوهرة3121218493475

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجنيبيزينب3121219461947

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعروفزينب3121220472907

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيعزينب3121221480318

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغواتي زينب3121222458045

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعروسسارة3121223463908

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرباتسعاد3121224478134

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبوريسعاد3121225463557

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم باباسيدي سعاد3121226493754

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلواني سعيد3121227495992

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبتنتونسعيدة3121228461354

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحسفيان3121229474340

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممموريسفيان3121230489162

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغير بنسكينة3121231482136

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعشرينسكينة3121232465270

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيسكينة3121233460721

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونسكينة3121234496083

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحوضكن سكينة3121235469145

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوحمو سكينة3121236478940

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاللي سكينة3121237477065

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهمي سكينة3121238483676

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبيبسسلمى3121239491963

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقيسلمى3121240472736

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ربابي سليم3121241491351

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمزيان العلويسماح3121242463222

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرسمية3121243467480

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابواالوقاتسمير3121244462697

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبارك أيتسمير3121245492431

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارح سمير3121246484206

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسائلسميرة3121247480866

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماويسميرة3121248463650

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعنيسميرة3121249485804

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلي سميرة3121250475384

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطفاويسناء3121251476913

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرجيسناء3121252469057

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعمانيسهام3121253464487

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدويسهام3121254464766

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريانسهام3121255489520

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفسهام3121256494061

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميسومية3121257489411
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعاذالدين سيف3121258475417

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالليشيماء3121259481162

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم برد شيماء3121260494436

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسافر شيماء3121261460194

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوصبيعصابرين3121262486248

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغادي صفاء3121263489483

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنانالدين صالح3121264473333

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائيصوفيا3121265487082

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبلديطارق3121266464648

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفضلعادل3121267477052

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرعادل3121268494453

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم طاهري عادل3121269494981

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحاسعائشة3121270467536

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويعباس3121271483926

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المنعيشياالله عبد3121272485278

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالالحق عبد3121273495928

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشطيبيالرحيم عبد3121274472688

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيرالرزاق عبد3121275465996

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحطابي السالم عبد3121276480470

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي عزالدينالعزيز عبد3121277477680

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعكرودالغني عبد3121278491709

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحجيلية الفتاح عبد3121279481355

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعلياللطيف عبد3121280487528

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالوياللطيف عبد3121281466301

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاهيةهللا عبد3121282495232

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاهدالمجيد عبد3121283475170

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيدورالمجيد عبد3121284474467

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايزالمولى عبد3121285464072

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرابحعبداالاله3121286457909

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيان عبدالحق3121287469599

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكرياءعبدالحميد3121288495317

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديق عبدالرحيم3121289463707

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميعبدالعزيز3121290465972

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيععبدالكريم3121291482936

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركابيعبدالهادي3121292464992

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزهراوي عبدالهادي3121293489064

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساكرعتيقة3121294462142

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراشيديعثمان3121295466187

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرانعثمان3121296488742

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورعثمان3121297495659

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنازهعثمان3121298478649

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحميدي عثمان3121299488121

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحبوبعدنان3121300473358

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالزهريعزالدين3121301478362

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللطفيعزيز3121302476811

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيعزيز3121303463632

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبيريعزيز3121304489798

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أعبدوهللا عزيز3121305485570

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيعزيزة3121306491774

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوبعزيزة3121307482596

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانيعزيزة3121308490642

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصاريعزيزة3121309491337

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشادعصام3121310471269

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحياويعفاف3121311474264

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكناوعلي3121312471240

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عيسى أيتعلي3121313458097

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالص عماد3121314341668
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلدونعيسى3121315487452

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديغزالن3121316458486

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابغزالن3121317487846

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقداريغزالن3121318488777

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكمارفاطمة3121319459641

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعينيفاطمة3121320472315

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكاويفاطمة3121321464631

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنعم عبدفاطمة3121322483647

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزميفاطمة3121323462182

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلفاطمة3121324469276

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيصريفاطمة3121325475313

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميحيفاطمة3121326466684

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخامي فاطمة3121327492045

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمص فاطمة3121328464682

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عواج فاطمة3121329458945

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاج بن الزهراء فاطمة3121330493633

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحلوالزهراء فاطمة3121331469018

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشعارالزهراء فاطمة3121332460260

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنيالزهراء فاطمة3121333473096

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشريف اوالد الزهراء فاطمة3121334461270

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشوبي الزهراء فاطمة3121335483464

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسلي الزهراء فاطمة3121336487485

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقيفتيحة3121337481788

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاليفتيحة3121338487070

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغلمونيفتيحة3121339467809

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبجاويفتيحة3121340477467

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعوففدوى3121341485129

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشفاوي فدوى3121342481805

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدالني فؤاد3121343480798

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشريف فوزية3121344458915

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكيحلكريمة3121345486368

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصفيكريمة3121346466174

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعلي كلثوم3121347490541

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرشدكوتر3121348478090

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكناوكوثر3121349494610

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيكوثر3121350496611

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغياتيكوثر3121351472296

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغيبكوثر3121352474058

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهيدلبنى3121353487240

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسوليلبنى3121354478784

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحانلبنى3121355483913

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديكلطيفة3121356487666

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاليمةلطيفة3121357487043

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ابوعبادهللاليلة3121358482893

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاديليلي3121359478543

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتوكلمحبوب3121360494463

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستانمحسين3121361467701

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشكرةمحمد3121362474064

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجعفريمحمد3121363484369

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريفمحمد3121364466334

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعبدالويمحمد3121365461713

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنمحمد3121366494244

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريكومحمد3121367465920

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاتممحمد3121368496563

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظمحمد3121369463873

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفظيمحمد3121370473120

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدرعيمحمد3121371474399
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميمحمد3121372460472

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرفيمحمد3121373482990

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعروبمحمد3121374479003

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحمحمد3121375479757

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوكبمحمد3121376465702

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجديمحمد3121377494283

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهاءالدين محمد3121378467738

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعصاب محمد3121379485352

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصير أمين محمد3121380481187

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقيمروان3121381493041

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجديانيمريم3121382480994

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحافظونمريم3121383496032

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعيبيمريم3121384458370

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنصيريمريم3121385469040

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميمريم3121386470272

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهجاميةمريم3121387463766

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدفانمريم3121388486734

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدومريم3121389488943

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسترزقمريم3121390476204

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعيممريم3121391458977

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروشدي مريم3121392493939

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبعمصطفى3121393494052

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعدانيمصطفى3121394468657

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماضريبينمليكة3121395464603

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلمي مليكة3121396483033

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيميمنال3121397486483

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي مفتاحمونية3121398491505

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفيانمينة3121399491624

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مغفورمينة3121400482058

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأباجنادية3121401481096

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباجورينادية3121402470002

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصراوينادية3121403491340

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيدي نادية3121404478927

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاسينبيل3121405465164

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدريوشنبيل3121406480854

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعودنبيلة3121407459332

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكينجاة3121408490671

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتحي نجالء3121409467664

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمتوني نجيب3121410493214

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوهيرنزهة3121411489403

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانينعيمة3121412459405

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاملنهيلة3121413486755

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمينهيلة3121414478000

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحايلينورالدين3121415473587

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السرايري نورالدين3121416494214

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرضوانينورة3121417460945

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتنبينورة3121418466238

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريم عبدهاجر3121419480535

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعفهدى3121420493333

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبرتيهشام3121421467889

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفريهشام3121422466042

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحمالةهند3121423487547

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلهنية3121424462930

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابروداد3121425489813

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصياحوسيلة3121426484119

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقيدةوفاء3121427486895

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازطبياسين3121428479706
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلىياسين3121429492541

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبيبيياسين3121430482555

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدينار ياسين3121431494445

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدياني ياسين3121432463641

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعودييزة3121433476068

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباسكونيوسف3121434459614

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهقييوسف3121435471233

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوهيليوسف3121436477889

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقبوليوسف3121437484780

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقدميوسف3121438489248

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالركراكي يوسف3121439491070

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شهلوان يوسف3121440463187

سطات: إقليمسطات-  بام حياإلعدادية   العروسية  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطومييونس3121441480830

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللموزون 3121442332956

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعبيدةابتسام3121443316177

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشيهلابتسام3121444315704

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانابتسام3121445327302

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندرقاويإبتسام3121446325974

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرطيعأحمد3121447324816

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضادريس3121448333199

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوطيأسماء3121449317497

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ازفاض اسماء3121450332651

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضل اسماء3121451319746

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاويإسماعيل3121452324422

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العطومي إسماعيل3121453333708

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لعميرياسمهان3121454324575

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاوياسية3121455317767

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشجعياسية3121456328784

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوزرياسية3121457330433

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباتوليالباتول3121458324285

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقبني الحسين3121459328399

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبراويالزيتوني3121460330085

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعديالشهبة3121461319451

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممانونيالمصطفى3121462325510

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحينينةالمصطفى3121463317720

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارالمهدي3121464319396

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكالمهدي3121465323431

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجناويالمهدي3121466331753

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم موهيل المهدي3121467328737

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازعيتريالميلودي3121468321966

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنالهام3121469315115

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهواري الهام3121470317758

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالالوافي3121471319869

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاح أمال3121472321684

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبركاوياميمة3121473331642

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعراشأميمة3121474329744

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المكي بنأميمة3121475318782

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسروريامين3121476330878

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هللا فتح أمينة3121477320877

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكرابايوب3121478333748

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشتافايوب3121479326255

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكوراريأيوب3121480316427

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاضي أيوب3121481328955

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضى أيوب3121482326867

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناجحبدر3121483333023

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأفقيربشرة3121484330061

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزبالل3121485320930
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيصربوشرة3121486330937

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمو بوشرة3121487320684

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحونيبوشرى3121488327211

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفسيبوشعيب3121489331273

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريف بوشعيب3121490327912

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهديجالل3121491330292

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصرديجمال3121492326320

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتامكوكتجهان3121493320321

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرضجواد3121494323383

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريحبيبة3121495322863

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوغابةحجاج3121496326501

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي ناجيحسن3121497321859

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدة حسن3121498324389

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرايبيحسناء3121499320218

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحمانيحمزة3121500331146

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السموكيحمزة3121501332660

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاويحمزة3121502321715

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبليحمزة3121503322896

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبيريحمزة3121504325309

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيريشحمزة3121505323737

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميحنان3121506319575

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زيداني حنان3121507330466

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العافية خالد3121508319329

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازعيمخديجة3121509327701

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزابيخديجة3121510326316

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيةخديجة3121511319181

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاريتخديجة3121512326723

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويةخديجة3121513320616

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيةخديجة3121514333132

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمارخديجة3121515328375

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمونةخليلة3121516331403

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعراقيدنيا3121517328808

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكتبيرابحة3121518318188

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباباربيغة3121519331633

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنجوم بدررجاء3121520320906

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيوطيرجاء3121521330246

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوفاء أبورشيد3121522327854

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي شعوبيرشيدة3121523332478

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدرضى3121524325360

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيمزكرياء3121525319932

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمافلح زكرياء3121526317243

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنفاويزكية3121527327088

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبرهميزهير3121528315118

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ازنيبر زوهير3121529322602

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعاشيزينب3121530318020

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوحيزينب3121531315345

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوليزينب3121532324262

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباويزينب3121533333247

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمزوقزينب3121534328916

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاطبي زينب3121535328492

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القدميري زينب3121536333786

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالعالءسارة3121537328430

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمحيسارة3121538319496

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرامسارة3121539317186

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجودسامية3121540329287

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيافيسعاد3121541331917

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموكافيحسعاد3121542331549
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياقوتي  سعد3121543320121

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتصرسعيد3121544331825

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتجانسعيد3121545325707

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقاسميسعيد3121546315996

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلبداويسكينة3121547316134

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوينيسكينة3121548332941

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصيلسكينة3121549329239

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغرمول سكينة3121550315847

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريسلمى3121551326167

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسجدةسلمى3121552332853

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرتبيسمية3121553315539

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنسميرة3121554327287

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اشكر سميرة3121555332750

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخنيبيسناء3121556318238

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفركيسهام3121557319786

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراميسهام3121558330520

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشرفسهام3121559315049

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراميسوكينة3121560331058

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظيسومية3121561318283

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالليل نورسومية3121562329420

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلي سومية3121563317209

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوننةشيماء3121564316440

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمراويشيماء3121565320189

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيهشيماء3121566318424

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتورابي شيماء3121567322412

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالواطلي شيماء3121568318759

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحرفاوي شيماء3121569315148

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبيريالدين صالح3121570321654

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامرتينيصوفيا3121571323605

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكريمطه3121572322452

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالترميديعادل3121573320137

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدراجيعادل3121574331740

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبابعالي3121575328007

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباهيالجليل عبد3121576323985

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتبيالحق عبد3121577331598

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحالحق عبد3121578330283

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحات الحكيم عبد3121579333493

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاميالرحمان عبد3121580324892

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنيالرحيم عبد3121581317059

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنالرزاق عبد3121582326924

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوجاللالعزيز عبد3121583329587

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعبيداللطيف عبد3121584320757

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكاويهللا عبد3121585332141

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدريهللا عبد3121586319433

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداويالنور عبد3121587328753

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتقيعبداالله3121588328516

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميمان عبدالعاطي3121589318267

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالبيعبدالعزيز3121590322458

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مرواني عبدالعزيز3121591318526

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباريعبدالكبير3121592315055

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبسطورعبدالمغيث3121593315710

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويعبدالهادي3121594321236

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اميدي عتيقة3121595324151

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمغيلي عزالدين3121596322282

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمر أيتعزيز3121597318015

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروق عزيز3121598318786

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقعزيزة3121599330611
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سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاديري عزيزة3121600331173

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهديعلي3121601329837

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيعيسى3121602320783

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيميغزالن3121603329180

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباسيد غزالن3121604327487

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالفتحغيثة3121605327174

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرفافاطمة3121606317498

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمكاويفاطمة3121607317927

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبجاويفاطمة3121608320227

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودادفاطمة3121609321581

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حيان فاطمة3121610326525

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشبانيالزهراء فاطمة3121611323567

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرسيميالزهراء فاطمة3121612316382

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندروشالزهراء فاطمة3121613325265

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدغامالزهراء فاطمة3121614318513

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممخلصالزهراء فاطمة3121615315053

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشافعي الزهراء فاطمة3121616320103

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعتيق الزهراء فاطمة3121617321622

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجيبفتيحة3121618330371

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادفتيحة3121619329476

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضولفتيحة3121620325216

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفلوجيفدوى3121621322250

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم االدريسي ناجيفؤاد3121622321837

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحضريفوزية3121623332494

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبيدةفوزية3121624319511

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفضرفيصل3121625333442

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفرقربال3121626332035

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباديكريم3121627327527

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعودي كريم3121628321663

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرازيكريمة3121629320493

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنيديكريمة3121630316381

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاملكريمة3121631321111

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميمكلثوم3121632316369

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحكلثوم3121633329705

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماداالقايدكوثر3121634321311

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كودة كوثر3121635326383

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمندكركملبنى3121636332131

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةلشتيوي3121637333229

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبهيالتلطيفة3121638314939

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعيلطيفة3121639320264

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزازلطيفة3121640333682

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزريلطيفة3121641333163

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوفراسلكبيرة3121642324959

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلويلمياء3121643314952

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممودينلمياء3121644326986

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجليليلى3121645320800

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رحاليليلى3121646331662

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالميليلى3121647321329

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستليمليلى3121648331030

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيليلى3121649318270

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التاغي ليلى3121650328328

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالندويماجدة3121651325490

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوينيمحسن3121652319187

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضاويمحمد3121653332357

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنضيفيمحمد3121654331165

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريشمحمد3121655317015

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيبمحمد3121656327725

257/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيل أمين محمد3121657317199

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصحعبدالحميد محمد3121658316398

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغناممراد3121659317107

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاضي مروان3121660330733

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشبيليمريم3121661331400

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنفيمريم3121662319068

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالداوديمريم3121663321769

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزيمريم3121664326440

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادريمريم3121665330842

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشمريم3121666323476

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين تاقيمريم3121667316970

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللمريم3121668322061

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزوقمريم3121669317923

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموبالمريم3121670321075

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهتديمصطفى3121671325485

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغفيرمعاد3121672323652

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مستاوي معاد3121673329937

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجوهريمليكة3121674315717

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبداويمليكة3121675326192

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفهديمليكة3121676317405

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحمنى3121677329057

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حاضير منى3121678323155

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامر بنموراد3121679316280

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديرمينة3121680323915

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمميساويمينة3121681323346

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارخانادية3121682329920

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكرينادية3121683332190

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدينادية3121684317932

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنصالينادية3121685321975

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعويشتينبيل3121686323481

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورنجاة3121687327183

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيودي نجاة3121688330450

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكيلدنجوى3121689326219

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتمرانينجية3121690316437

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفارسينسيمة3121691316042

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاتقنوال3121692321357

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاكرنوال3121693317235

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رحالي نوح3121694316539

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمقدم بننورا3121695329282

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديوينورالدين3121696323108

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريهدى3121697332398

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديهشام3121698333713

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوازيهند3121699316241

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابريهند3121700329207

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعراجيهند3121701333427

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاوي وسيمة3121702329634

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريحان وفاء3121703318257

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كرامي وفاء3121704326737

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنخاي ياسر3121705320365

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللحياسين3121706316883

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاريياسين3121707328578

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكتانيياسين3121708317247

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموافقياسين3121709319893

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناتج ياسين3121710320536

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحموشيسرى3121711329077

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبطي يسرى3121712319856

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناصريوسف3121713319942
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباعيوسف3121714325045

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشكوريوسف3121715330114

سطات: إقليمسطات-  قيلز حيالتأهيلية القدس  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجاجييونس3121716332309

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوناسابراهيم3121717592707

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوقاشاحسان3121718595331

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالاحمد3121719585607

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومناحمد3121720575319

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممهاوري احمد3121721580484

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكورأسماء3121722579608

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبسطإسماعيل3121723577284

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اسبيعة اشرف3121724574868

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضليالحسين3121725574281

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقالزهرة3121726590265

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيطالزهرة3121727592431

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركابيالسعدية3121728593407

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماوي الشيماء3121729586901

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيالعربي3121730571921

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحليالمصطفى3121731570694

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراديالمهدي3121732569940

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوريشيالمهدي3121733586460

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبريالهام3121734577515

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحاإلهام3121735592281

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبجاديامحمد3121736584439

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسوليمانياميمة3121737593884

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريأميمة3121738575607

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرابطامينة3121739583587

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبليأمينة3121740585664

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصينيأنس3121741578227

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميايمن3121742581592

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماولموح ايوب3121743579623

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفي أيوب3121744577791

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مصدق أيوب3121745584629

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمصبشرى3121746589133

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكداميبشرى3121747584537

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشديبهيجة3121748585833

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزهراوي بهيجة3121749590315

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيبوعزة3121750577346

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسناويبوعزة3121751572953

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنهنانةتوفيق3121752582084

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرموديثورية3121753593573

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستاتيثورية3121754573566

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزياني حسام3121755592140

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا خافحسن3121756573892

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسحسن3121757588828

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصراويحسناء3121758589165

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاطحسناء3121759593298

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحكيمي حسناء3121760590735

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغداحفصة3121761585767

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجداوي حفيظة3121762588919

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكاويحكيمة3121763569765

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياقوتيحكيمة3121764572518

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصمريحمزة3121765579083

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلماتحمزة3121766579570

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربايطي حمزة3121767579909

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيحنان3121768570653

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصباحيحنان3121769580247

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديخويا حنان3121770584657
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللحخالد3121771592632

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالخالد3121772574260

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسخارخديجة3121773593056

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعيديخديجة3121774570747

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناجحخديجة3121775581372

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراشيدرحال3121776581007

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرصافيرضا3121777586634

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصلحزهرة3121778577376

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفوانزهيرة3121779579968

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعايديزينب3121780577435

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرزينب3121781575789

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نزيه زينب3121782575790

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيكيسعيد3121783588362

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبتيسعيد3121784577698

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالكيسعيد3121785580979

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاري سعيد3121786586714

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعتيكةسكينة3121787574228

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمباشيسكينة3121788576026

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشايب سكينة3121789569991

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سليماني سكينة3121790571091

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويهات  سلوى3121791576003

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلعيدسناء3121792579087

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديسهام3121793576111

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادسهام3121794578130

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهريرةسهام3121795596345

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رحماني سهام3121796571771

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكحيششادية3121797587099

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريمالدين شهاب3121798579664

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقتيبشيماء3121799576509

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريشيماء3121800596884

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالميشيماء3121801578155

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعزاويشيماء3121802591736

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم علياتصارة3121803589437

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصريحصباح3121804579745

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومهديصفية3121805583605

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدادعادل3121806590544

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصضيفةعائشة3121807585462

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحاتعائشة3121808584574

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخنجرالجبار عبد3121809596341

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطالبي الرحيم عبد3121810595400

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعبيالعالي عبد3121811593047

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البازي العزيز عبد3121812581955

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشر الغاني عبد3121813597197

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحيمرالمجيد عبد3121814592366

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقمريالنبي عبد3121815597422

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستةعبدالحق3121816578788

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفطيميعبدالعزيز3121817594048

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوعبوعبدالناصر3121818584746

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعفر عبدالواحد3121819580172

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشفعي عزيز3121820597127

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهصاكي عزيزة3121821588857

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرعالء3121822570791

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهريعمر3121823592876

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعظيميفاطمة3121824569900

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشراكة فاطمة3121825570267

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرالزهراء فاطمة3121826578891

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرالزهراء فاطمة3121827592437
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهيدرا الزهراء فاطمة3121828577727

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنصري الزهراء فاطمة3121829597727

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعودةالزهرة فاطمة3121830571214

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحامديفاطنة3121831582987

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمانفاطنة3121832586730

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البداوي فاطنة3121833583005

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبران فضيلة3121834581042

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطيبكوثر3121835583406

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطيليكوثر3121836575295

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشقيقلبنى3121837574302

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيلطيفة3121838588880

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهوانيليلى3121839571102

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدانليلى3121840592107

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليميمحسن3121841588201

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخطوبيمحمد3121842581450

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيمحمد3121843572299

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسليمحمد3121844590390

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناشدمحمد3121845594724

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتبينمحمد3121846575553

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقمحمد3121847571765

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصحيحمحمد3121848575152

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداني محمد3121849577926

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايوب مريم3121850593938

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطغرائيمصطفى3121851573068

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشبالمصطفى3121852572346

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفني مصطفى3121853589204

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممديقمينة3121854595655

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصورنادية3121855577968

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرغيوينبيلة3121856591394

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوسيرنعيمة3121857588927

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرينهيلة3121858573061

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاندينهيلة3121859593099

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافينوال3121860573026

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسلوىنوال3121861580997

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنيبرنورة3121862586484

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفطناسينورة3121863581855

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومعزةهشام3121864594260

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبويوصال3121865571360

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوفي ياسين3121866577821

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمادبوبكريوسف3121867577638

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحراتييوسف3121868579969

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهيبيونس3121869597500

سطات: إقليمسطات-  الفرح حياإلعدادية   الخضراء المسيرة  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فلكي يونس3121870581635

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجميعبدالغاني 3121871420534

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائعالزهراء فاطمة 3121872421885

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفساحيابتسام3121873445370

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفابتسام3121874432781

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبابيابراهيبم3121875435531

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكافيابراهيم3121876439469

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسافريابراهيم3121877450231

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعابراهيم3121878454849

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميديابراهيم3121879457385

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمود إبراهيم3121880439458

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضيلي إدريس3121881418634

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقأسامة3121882427774

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكرأسماء3121883437515

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزونيأسماء3121884425587
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتابعي اسماء3121885443326

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهري أسماء3121886422528

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانياسماعيل3121887432184

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعمانياسماعيل3121888450678

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريحاناسية3121889436132

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمالحيأسية3121890457454

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراميالزيتوني3121891438053

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نعيمةالزيني3121892432128

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميالسعدية3121893437416

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدي الصالح3121894418404

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسريالغالية3121895427219

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زعيم برنيالغزواني3121896424355

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضيالكبيرة3121897430686

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقاسميالمختار3121898455980

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعرفةالمصطفى3121899430577

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاحظالمصطفى3121900451542

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدويالمهدي3121901426658

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيالمهدي3121902302637

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنبارالمهدي3121903431741

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماويالمهدي3121904430639

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماري المهدي3121905456554

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدناني المولودي3121906418705

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونيامال3121907425557

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفانصبامال3121908434455

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمولدعايشةآمال3121909416415

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالهدىامان3121910433270

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبنيشيامباركة3121911455035

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الطاهري امحمد3121912426441

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماموتاميمة3121913457422

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالليأميمة3121914429662

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعرباتامين3121915444543

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنيازيامين3121916433639

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيرأمين3121917435499

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسونيامينة3121918426975

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيبوساهنية3121919432339

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالايمان3121920270258

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجازيإيمان3121921430552

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكراديإيمان3121922444483

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناحيلي إيمان3121923438828

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامنصورايوب3121924442565

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخويةايوب3121925421052

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالكايوب3121926424582

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشاميأيوب3121927454670

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحالويأيوب3121928446506

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيأيوب3121929420480

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثماني أيوب3121930457067

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقروني بديعة3121931437083

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الغزواني بنبهيجة3121932430730

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشتاقبوشرى3121933446528

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفبوشري3121934435056

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريبوعزة3121935416143

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  اليونسي جالل3121936438259

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبسط جهان3121937422138

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكوريحبيبة3121938443271

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوالعباسحسن3121939421154

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي ناجيحسن3121940433519

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرمولي حسن3121941440815
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحمودي حسن3121942420057

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاححسناء3121943421124

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتملكوتانحسناء3121944449137

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسودادحسناء3121945434172

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموتابرحسناء3121946425938

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبسكار حسناء3121947435160

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحالحكيمة3121948429021

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالذهبيحليمة3121949436202

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانيحليمة3121950418201

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتححليمة3121951451905

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الرحولي حليمة3121952437679

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصيحمزة3121953434896

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروقحمزة3121954434279

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشر حمزة3121955442860

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبارديحميدة3121956423712

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعريفيةحنان3121957417156

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريحنان3121958437805

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيساوية بن حنان3121959449713

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبني حياة3121960420830

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا كريمخالد3121961419040

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوارديخديجة3121962425417

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميخديجة3121963450123

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترابيخديجة3121964439577

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاريرخديجة3121965440955

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظخديجة3121966447777

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميديخديجة3121967438307

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدريخديجة3121968437397

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرغادخديجة3121969430113

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستورخديجة3121970427683

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصطافيخديجة3121971418174

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفالح خديجة3121972456288

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفان خديجة3121973455040

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسيلةدنيا3121974441186

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليململيح ربيعة3121975451839

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراوي رجاء3121976438149

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنافيرحال3121977448082

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسندوبيرزيقة3121978426162

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميرشيد3121979417441

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعونيرشيد3121980440297

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماباالحسنرشيدة3121981440166

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيبرشيدة3121982441881

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكي رضا3121983447985

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجادلرضوان3121984450354

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوجاعرضى3121985439860

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التومي زكرياء3121986439985

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانيزكية3121987438352

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكوشزهرة3121988457104

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسكيزهيرة3121989422994

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابازينب3121990427063

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوزهرةزينب3121991445847

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجديديزينب3121992453738

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزيانيزينب3121993452557

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورقةزينب3121994436511

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعونيزينب3121995457004

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنفاتحزينب3121996429966

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستقيمزينب3121997441990

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممياتزينب3121998450711
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويرسزينب3121999424303

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البصيري زينب3122000432111

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيدان زينب3122001454652

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضيلي زينب3122002419791

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريميسارة3122003450170

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزيسعاد3122004444349

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالسعاد3122005250965

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اكنبريسعيد3122006434624

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزواتيسعيدة3122007432271

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفوانسعيدة3122008436036

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالحاجسكينة3122009435072

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخداديسكينة3122010442881

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربروبسكينة3122011424566

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزكيسكينة3122012456032

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكصابسكينة3122013454109

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناتجيسكينة3122014456931

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنافعسكينة3122015457391

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنالي سكينة3122016428009

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاباالخير سكينة3122017450128

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغلول سكينة3122018443278

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عكير سكينة3122019441535

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجافاهلل  سكينة3122020433236

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمريسلمى3122021434718

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريري سمية3122022423563

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنسميرة3122023428694

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيدسميرة3122024453699

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيوليسميرة3122025445529

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمشرفيسناء3122026443289

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحموسناء3122027436191

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمترابيسناء3122028441201

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدكيرسناء3122029418811

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزيزسناء3122030444186

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباديسهام3122031418526

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم تباع سهام3122032441767

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيسوكينة3122033439375

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطويلسومية3122034430401

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتمرانيسومية3122035453363

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زروال سومية3122036438785

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنبابا شكيب3122037433403

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقشيماء3122038425492

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحريشيماء3122039421864

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزياليكةشيماء3122040448483

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقباجشيماء3122041449770

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفصفاء3122042449866

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحوحيصالح3122043431946

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطالبالدين صالح3122044445221

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارجاليضحى3122045439331

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبيب عائشة3122046427253

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حطبي الحق عبد3122047445068

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغازي الرحيم عبد3122048456550

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم امجيدالرزاق عبد3122049424429

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيتونالصمد عبد3122050444744

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلومالصمد عبد3122051424979

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريالعزيز عبد3122052436245

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميالغاني عبد3122053457723

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموصفي الغاني عبد3122054438404

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروقاللطيف عبد3122055456223
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحميدهللاعبداالاله3122056451019

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنانعبداالله3122057447737

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنيعبدالحق3122058422628

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسهليعبدالحميد3122059417345

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيعبدالرحيم3122060439259

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسناويعبدالعاطي3122061454238

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيتعبدالعزيز3122062416467

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضىعبدالغاني3122063438202

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمركابيعبداللطيف3122064430276

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريعبدالهادي3122065426309

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيعبدللطيف3122066425634

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتطوععتيقة3122067424463

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكامونيعثمان3122068429649

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلعثمان3122069449842

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مترقة عثمان3122070427030

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاجيعزيز3122071446571

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمديعزيز3122072447243

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدعزيز3122073443985

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعلقمةعزيزة3122074441577

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدهماني عزيزة3122075435402

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرعصام3122076421121

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مخلص عصام3122077440283

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناضيرعفاف3122078428173

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلعفيفة3122079422783

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميعمر3122080440483

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماونصرعمر3122081456253

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقغزالن3122082450889

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم هللا فتح غزالن3122083431313

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريانيفاتحة3122084438381

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديفاتحة3122085435359

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكيبفاتن3122086428999

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأكناوفاطمة3122087451026

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاريرفاطمة3122088440692

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدين شمسفاطمة3122089421817

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدفاطمة3122090425750

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبطيميفاطمة3122091440341

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرزوق فاطمة3122092429164

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيالزهراء فاطمة3122093439805

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدالالزهراء فاطمة3122094433784

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشكاضالزهراء فاطمة3122095418394

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعاشرالزهراء فاطمة3122096431170

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمريالزهراء فاطمة3122097424557

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزاوية الزهراء فاطمة3122098423191

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأيوب الزهراء فاطمة3122099434676

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشرة الزهراء فاطمة3122100331300

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشيخ ابنفاطنة3122101447668

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديانفاطنة3122102419823

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوريفاطنة3122103430395

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكالمفتيحة3122104428347

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقنطارفوزية3122105424358

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشكدالي كريمة3122106421178

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريكريمة3122107439705

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفكريكمال3122108422939

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرسانكوتر3122109418268

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعظوم كوتر3122110434150

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطوريكوثر3122111432420

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيبكوثر3122112418723
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوريكوثر3122113435769

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطارلبنى3122114426863

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزينلطيفة3122115441224

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخضرلمياء3122116432931

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسوليليلى3122117426930

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعيساويليلى3122118424959

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقيليلى3122119451799

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصارليلى3122120434248

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأشباليمحمد3122121419722

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمراويمحمد3122122449703

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعلم ايتمحمد3122123455455

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزارمحمد3122124429442

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسربوتمحمد3122125451744

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسينامحمد3122126418531

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامرمحمد3122127452111

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسالمحمد3122128430560

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسريمحمد3122129450359

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكديمحمد3122130425032

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقشاشمحمد3122131435657

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكالعيمحمد3122132453769

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيزيمحمد3122133416474

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممؤدنمحمد3122134446358

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيفمحمد3122135446178

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعة ولدمحمد3122136455857

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسكور محمد3122137443640

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مدفاعيمديحة3122138440860

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباريمراد3122139546596

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتقيمراد3122140454851

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيادة بنمراد3122141444814

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيحمراد3122142427474

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجواهريمريم3122143436276

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيمريم3122144439776

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابليمريم3122145451628

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمققوشمريم3122146457552

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسامحمريم3122147457487

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممقرونيمريم3122148453351

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البخاري مريم3122149441906

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسيري مريم3122150422888

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراسم مريم3122151450093

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالك مريم3122152438062

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماميمصطفى3122153444757

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالواحدمصطفى3122154456856

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعرجمصطفى3122155442005

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعزوزمليكة3122156430665

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتوخمينة3122157443583

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردي مينة3122158439559

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصدقينادية3122159449107

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسينادية3122160439351

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأوبال نادية3122161455832

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضالينجاة3122162452028

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الهاشمينجاة3122163439121

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين نجمنجاة3122164443188

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوهيرنرمين3122165449555

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجميلنزهة3122166524733

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمنزهة3122167441299

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحنزهة3122168416930

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزبعنسرين3122169418091
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيوادينصرالدين3122170433336

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداوينعيمة3122171439671

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدين زيننعيمة3122172436603

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  نفيلنورا3122173442086

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنعيمينورالدين3122174443861

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسيلةنورة3122175440668

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اكنبري نورى3122176434176

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوضمومهاجر3122177451136

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنصيبهاجر3122178418818

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرفاويهشام3122179453718

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبكارهشام3122180456941

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرونيهند3122181418702

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملقمانهند3122182424292

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنكروم وجدان3122183438523

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميوديع3122184422333

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطالبوفاء3122185432532

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممدنيوئام3122186452671

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعبلىياسمين3122187508874

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهرديياسن3122188427576

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيدياسين3122189456045

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم   ابوزيد ياسين3122190456226

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابر ياسين3122191431816

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صفوح ياسين3122192265790

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومن يسرى3122193450156

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبغزالييسرى3122194456454

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجييوسف3122195437706

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاللكيوسف3122196439080

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدييوسف3122197419121

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصفيوسف3122198440910

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحجازييونس3122199427944

سطات: إقليمسطات-  الثاني الحسن مستشفى قرباإلعدادية  هللا عبد موالي ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزرييونس3122200423429

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعدانيبوشعيب 3122201520404

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطةابتسام3122202509736

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبليغ احسان3122203552565

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماطريشةأحمد3122204525291

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياض عبدهللا أسامة3122205513308

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويأسية3122206499963

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيالبشير3122207513898

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفدوىالحبشي3122208522472

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللالزيتونية3122209505935

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالياتميالسعدية3122210504272

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالراضيالسعدية3122211508678

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيدالسعدية3122212518869

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيانيالعونية3122213505689

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبلواسالمصطفى3122214505927

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالويالمعتصم3122215511608

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانيالمهدي3122216512764

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاحالمهدي3122217516224

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريشيالهام3122218509364

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومروانالهام3122219511253

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجايجاامال3122220523727

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوارأميمة3122221510287

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزين اناس3122222506845

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخلف ابوانيسة3122223520263

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكديايمان3122224501650

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكراتي ايمان3122225524191

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلجةايوب3122226512390
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسريأيوب3122227521653

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخمليبدر3122228507040

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكارةبشرى3122229506726

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضيميبوشرة3122230508348

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيبوشعيب3122231512828

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنوني جمال3122232511714

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابتجيهان3122233525178

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحجيهان3122234525177

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصاحبحجاج3122235519171

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسليمي حسن3122236505964

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةحسناء3122237503105

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلمانحفيظ3122238509845

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلخيري حفيظة3122239511536

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنتصرحليمة3122240502875

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفيفيحمزة3122241506786

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمريش حمزة3122242512657

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نفدي حمزة3122243509822

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريحنان3122244506258

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطةحنان3122245515768

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضينحنان3122246514801

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقحنان3122247516645

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحميريحنان3122248522188

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيدالي حنان3122249514141

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوبي حنان3122250514807

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنباطي حنان3122251519565

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمخنتر حنان3122252518970

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودخيل حياة3122253500809

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضالوي خالد3122254497993

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحنكيخديجة3122255497948

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدايميخديجة3122256522745

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراجيخديجة3122257506108

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومعقولخديجة3122258508081

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريشيخديجة3122259524109

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعنانخديجة3122260514883

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحبشي خديجة3122261511587

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشتيوي خديجة3122262502351

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحخولة3122263524037

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميعزةخولة3122264522883

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحاينيدمية3122265522432

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماعدنيا3122266525067

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبطاشيرجاء3122267507736

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشعيبي رشيد3122268523284

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عيادي رشيد3122269515802

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطيع رشيد3122270507759

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالمجدرضوان3122271517909

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمختار زريدي3122272501063

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعديزكرياء3122273524549

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقسومزكرياء3122274510969

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانتيبو زينب3122275521829

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريدزينب3122276521604

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيبوريزينب3122277505126

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويسارة3122278520483

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةسعاد3122279512481

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحرشسعاد3122280514513

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماقدوريسعيد3122281511880

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصابريسعيد3122282509869

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريسعيد3122283510617
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفسعيد3122284519670

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوهالل سعيدة3122285500583

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقرايشيسفيان3122286509606

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسمحيسفيان3122287512252

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأرسالنسكينة3122288501211

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمصدريسكينة3122289506074

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبسكينة3122290514417

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغمشاويسكينة3122291519900

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسعداني سكينة3122292500171

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالحسلمى3122293509987

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي العريسيسميرة3122294508134

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوضريفسميرة3122295519072

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحريريسناء3122296497899

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعروسيسناء3122297499625

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسطيليسهام3122298520205

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبجلينيسهام3122299522887

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوخسهام3122300506081

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافيظسومية3122301521688

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبنيشيسومية3122302500571

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموجودشيماء3122303498006

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمال شيماء3122304508091

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالمصباح3122305507979

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوقريانالدين صالح3122306504647

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديعادل3122307507003

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعيشيعائشة3122308518777

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبارعائشة3122309510685

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيضرالحق عبد3122310509317

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهبونيالحق عبد3122311506457

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساطعالرحيم عبد3122312498007

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالصيلي الرزاق عبد3122313510881

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البديعي الرزاق عبد3122314509093

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباطةاللطيف عبد3122315511905

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفصيحهللا عبد3122316516136

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعابدالمولى عبد3122317521881

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومن بن المولى عبد3122318497517

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوزيعبدالرزاق3122319508604

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعراقيعبدالرزاق3122320512217

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبيعبدالرزاق3122321515236

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورعبدالعاطي3122322515457

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفعبدالعالي3122323520935

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيرعبدالفتاح3122324510524

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممومنينعبدالهادي3122325512411

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنبراهيم عبدالهادي3122326497873

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالخيراتعثمان3122327510765

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوزيديعثمان3122328509180

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبليعثمان3122329510453

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرضي عثمان3122330511431

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيرعزيز3122331511841

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردانعماد3122332502667

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بيشوطي عمر3122333513048

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراحة غزالن3122334524785

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسولي غزالن3122335509416

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبارديغيثة3122336524009

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناوي فاتحة3122337524598

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرشيدفاطمة3122338512354

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفائزفاطمة3122339511557

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخرموديفاطمة3122340505857
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاتمفاطمة3122341519110

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتقيفاطمة3122342521623

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فضلي فاطمة3122343519048

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزالنيالزهراء فاطمة3122344517488

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقصبيالزهراء فاطمة3122345524227

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوهيرالزهراء فاطمة3122346510785

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالبالزهراء فاطمة3122347524132

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسنينات الزهراء فاطمة3122348511376

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزينفتيحة3122349518911

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدركيفوزية3122350513021

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوافيكريمة3122351509949

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميركلثوم3122352507487

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزلكلثوم3122353508886

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطوميكمال3122354511038

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضكوثر3122355509745

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطاريلبنى3122356513063

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عشوبيلطيفة3122357499782

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيديلطيفة3122358512351

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاجلي لكبيرة3122359516090

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعويسيلمعاشي3122360513545

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبريدلمياء3122361518844

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لمليح لوبنة3122362519333

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقيليلى3122363500993

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيليلى3122364521374

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحتاجليلى3122365506131

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهدانليلى3122366513131

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنصري ليلى3122367508127

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومديانماجدة3122368498824

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجعيديماجدولين3122369515935

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديمحسن3122370522904

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاهدمحسن3122371501525

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسيليمحسين3122372519054

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبومدياني ادريسيمحمد3122373512682

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالشعاريمحمد3122374499159

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديناريمحمد3122375508652

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماورايس ايتمحمد3122376508095

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبا بنمحمد3122377509886

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضيمحمد3122378513194

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعيادمراد3122379521712

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاتقمروان3122380507800

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألصيليمريم3122381518731

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسليمريم3122382517113

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبرومريم3122383514355

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديمريم3122384521049

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شوهيب مريم3122385518463

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعين احمرمصطفى3122386512801

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريحيمصطفى3122387512342

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريرمصطفى3122388517957

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  الهاشيمي مصطفى3122389506844

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجاوي منى3122390525184

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدميريمنير3122391515411

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصيادمينة3122392512974

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم سهوبي مينة3122393523218

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحصارنادية3122394500191

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطرنادية3122395506289

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعريفنجاة3122396513326

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورنجاة3122397511477
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمرينجوى3122398520131

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيناوينهيلة3122399517534

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوزيالدين نور3122400508844

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأنورنورالدين3122401524759

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديهاجر3122402516018

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضلي هدى3122403500472

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرابطهشام3122404514962

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدونيهشام3122405501909

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغرانيهشام3122406514900

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلميوجدان3122407512197

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشالويوفاء3122408508397

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعامروفاء3122409506981

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهوضياسين3122410503210

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزاويياسين3122411497405

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهريرةياسين3122412509932

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ازروال ياسين3122413520466

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمككا ياسين3122414524562

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاوييحيى3122415519075

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحلوييوسف3122416517220

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسربوتييوسف3122417515185

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرؤوفييوسف3122418506218

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبجيلييوسف3122419506054

سطات: إقليمسطات-  قيلز حياإلعدادية   الجابري عابد محمد  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفييوسف3122420522672

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعشرين أسامة 3122421377039

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصوفيإيمان 3122422381981

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقمريبالل 3122423409914

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرخديجة 3122424405829

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمموافقمريم 3122425413719

3122426403462Youssefchihebسطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الشرقاويابتسام3122427413597

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالكطيإبتسام3122428395961

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمي ابنابراهيم3122429376235

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفالحابراهيم3122430415282

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشعيباحمد3122431385169

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعزيزاحمد3122432386767

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنقوشاحمد3122433392773

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماكناو احمد3122434367655

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعايشااسماعيل3122435409385

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالاسماعيل3122436405787

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماشواني اسماعيل3122437381230

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحادقاسية3122438378916

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليلاسية3122439624372

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيوان أسية3122440408360

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعظمي آسية3122441629842

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثماوياكرام3122442365484

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأمزنورإكرام3122443397069

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوديرالبشير3122444399440

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنورالحسن3122445385072

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخضريالحسين3122446631735

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدالرشيقي3122447384957

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسهليالزيتوني3122448409361

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصديقالزيتونية3122449394115

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهنينيالشيماء3122450395125

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدينوالغالية3122451384365

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافضالمهدي3122452393041

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملغليميالميلودي3122453376804

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخزارالهام3122454382262
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباس ابنامال3122455381207

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدياامال3122456367077

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضالأمال3122457394682

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوري امال3122458393775

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلهواريامبارك3122459620432

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاريثاميمة3122460625733

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريأميمة3122461623136

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمأميمة3122462392920

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكي أميمة3122463414828

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيامين3122464368178

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريفأمين3122465386983

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورأمينة3122466366502

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفونزو أمينة3122467380487

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العلمياناس3122468399138

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقانتصار3122469406232

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديأنس3122470377938

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلعادلإيمان3122471405265

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجلولإيمان3122472619600

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلغليمي أيمن3122473386758

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميايوب3122474623516

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبشورايوب3122475382977

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجدوبي أيوب3122476413377

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكردأيوب3122477381256

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمرأيوب3122478377656

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخطابيأيوب3122479406406

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكروأيوب3122480368796

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدي أيوب3122481365183

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوالبركوس3122482383517

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميبشرى3122483398301

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجنويبشرى3122484383294

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبشيربشرى3122485412046

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتكربشرى3122486389178

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيةبهيجة3122487371661

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبندرويشبوشعيب3122488381294

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقباوي بوشعيب3122489412880

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرجميلة3122490410552

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعناويجهان3122491394341

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذاهبجيهاد3122492394021

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعودجيهان3122493385079

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحاليحسن3122494399438

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيبحسن3122495381984

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسليحسناء3122496381829

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدوبحسناء3122497414740

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعصمانحسناء3122498365702

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتاقيحسناء3122499381434

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرحسناء3122500385005

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطة حسناء3122501402955

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكريانيحفصة3122502630534

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمزي حكيمة3122503395398

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم صابر حكيمة3122504369086

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيديحليمة3122505627644

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالحمرحمزة3122506400161

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسنوسحمزة3122507396842

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمزةحمزة3122508395486

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزرواليحمزة3122509383219

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزنتاريحمزة3122510414532

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطويلحمزة3122511623739
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سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفن حمزة3122512373874

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممامونيحميد3122513412917

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورادحنان3122514382231

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخادمحنان3122515376518

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحيححنان3122516409763

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ادريوش حياة3122517376954

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيةخدوج3122518398363

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانحيليخديجة3122519372968

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمينخديجة3122520395709

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرقيقخديجة3122521400645

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيدخديجة3122522367324

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسليمخديجة3122523394673

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمراويخديجة3122524630353

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيخديجة3122525372389

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرمخديجة3122526365270

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيخديجة3122527398339

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمالوي خديجة3122528408972

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممليانا خديجه3122529401284

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجبيحخولة3122530365348

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنيضيخولة3122531408494

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدوريخولة3122532368451

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرقاوي خولة3122533397697

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم أبوسعيد دنيا3122534411495

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرزاقيرابحة3122535387131

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلبخاريرابحة3122536395751

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباوي رجاء3122537404896

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كباصي رجاء3122538370521

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردانرشيدة3122539394816

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابررضوان3122540405457

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالرضوان3122541395059

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسالمزكرياء3122542396645

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريزينب3122543369127

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمسارة3122544401575

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعينيسارة3122545366993

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموشاسارة3122546365757

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمريش سارة3122547624898

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعايديسعاد3122548410757

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبهانيسعاد3122549627213

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعي سعاد3122550383397

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرحانسعيد3122551375223

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمويداديسعيد3122552378576

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيسعيدة3122553629469

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفوزيسعيدة3122554402320

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممامونيسفيان3122555381076

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميسكينة3122556397785

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمدرومسكينة3122557389257

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوميسكينة3122558410535

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفيح سكينة3122559414364

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاهل سكينة3122560409976

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحنونسلوى3122561409868

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيرسميرة3122562413586

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنعلوانسناء3122563409136

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشوراقسناء3122564377416

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناظيرسناء3122565396238

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيوضسهام3122566373214

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفيانسهام3122567370587

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابرسهام3122568408846
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحي سهام3122569404988

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطرانسومية3122570405894

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخزراجي شريفة3122571411422

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعراقيشيماء3122572384649

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكنشيماء3122573410998

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروال شيماء3122574389749

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفهوميصارة3122575371350

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالح الدين صالح3122576381273

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم  لوهاب  الدين صالح3122577372900

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتوتةصوفيا3122578380327

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهابيصوفيا3122579404382

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديعائشة3122580367153

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالربيعيعائشة3122581393473

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الغناميعائشة3122582387362

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمي عائشة3122583394253

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيراتعباس3122584619135

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنامالجبار عبد3122585410773

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعسلوجالحميد عبد3122586386966

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنانالرحمان عبد3122587400478

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباطيالرحيم عبد3122588379984

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشري الرزاق عبد3122589399622

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهاويالصمد عبد3122590384674

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزبيريالعاتق عبد3122591620869

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوانيالعاطي عبد3122592379872

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيق العزيز عبد3122593393229

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم البغدادي الغني عبد3122594411063

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيالنبي عبد3122595622558

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصوري  عبدالحفيظ3122596387167

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكل عبدالرحيم3122597380630

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاشر عبدالرحيم3122598402234

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعماري عبدالسالم3122599387822

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهريعبدالصمد3122600632576

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الصابحي عبدالعاطي3122601404178

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمستاتي عبدالعزيز3122602394156

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بلعيطوني عبدالغفور3122603406910

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطهورعبدالقادر3122604400215

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكرضعبدهللا3122605376599

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهناني عبدالوافي3122606623034

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيتيعثمان3122607381458

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الهاشمي عثمان3122608629961

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجحعزيز3122609380089

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداوي عزيز3122610394336

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدهبيعزيزة3122611393202

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكداني عزيزة3122612413769

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحلو عفاف3122613406851

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعيشيعماد3122614394939

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهريمعماد3122615367140

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرشدعماد3122616388369

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهرغزالن3122617364885

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحريفيغزالن3122618388459

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحلفاتحة3122619372065

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالبيضفاطمة3122620365218

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمزاويفاطمة3122621365551

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقروانيفاطمة3122622407447

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمتوكلفاطمة3122623377435

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماطبيب بنفاطمة3122624402552

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارسفاطمة3122625413988
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخاميري فاطمة3122626400273

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأحمريالزهراء فاطمة3122627405589

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنلعربيالزهراء فاطمة3122628373095

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحيتةالزهراء فاطمة3122629401145

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغواتيالزهراء فاطمة3122630411048

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقبيبةالزهراء فاطمة3122631371290

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الزهراء فاطمة3122632409627

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخرشي الزهراء فاطمة3122633378888

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغبرة الزهراء فاطمة3122634415167

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموردي الزهراء فاطمة3122635395801

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعفاطنة3122636412593

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محبوب فايزة3122637386990

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماإلدريسيفتيحة3122638414895

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيفتيحة3122639393806

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيفدوى3122640393749

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناصيريفردوس3122641392009

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرافي فؤاد3122642399037

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخليففيصل3122643405990

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريدكلثوم3122644621850

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصفركمال3122645619458

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناهيكوثر3122646394176

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرسلي كوثر3122647408138

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيفيلحسن3122648402440

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناصرلمياء3122649393593

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميليلى3122650394157

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللوزيليلى3122651629852

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليزيديليلى3122652373984

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرليلى3122653408201

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمداويليلى3122654393272

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرودانيليلى3122655410258

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممصالحيليلى3122656385959

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيهليلى3122657399417

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيماهر3122658371740

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطاهريمحسن3122659375127

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوطةمحسين3122660402576

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسانيمحمد3122661379438

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكيميمحمد3122662402471

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالديانيمحمد3122663386463

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنوالمحمد3122664375422

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمخلوفمحمد3122665412937

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجديمحمد3122666395716

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حكيممحمد3122667388515

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمديانيمحمد3122668379687

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزويزنمحمد3122669404347

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمساطعمحمد3122670407780

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعازممحمد3122671408331

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالمحمد3122672377735

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتفاطنمحمد3122673373913

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحساني محمد3122674380503

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرغاي محمد3122675382444

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماغيدمريم3122676621345

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالنصاريمريم3122677385972

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراضيمريم3122678382250

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزيديمريم3122679382132

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتابعمريم3122680402553

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصخريمريم3122681412600

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتحمريم3122682393108
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبراهميمريم3122683386638

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساسيمريم3122684413623

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنضيفمريم3122685399785

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغزراني مكرم3122686404299

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسلوانيمليكة3122687379526

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدمليكة3122688395036

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالثابت بنمنال3122689376501

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكدانيمنير3122690631916

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبوطةاحمد موالي3122691386443

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضمونة3122692389789

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغديرة ايتنادية3122693408795

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبديعنادية3122694409145

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدينادية3122695373619

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الساقي نادية3122696634890

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعود نادية3122697384220

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفايدي نادية3122698382348

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعين نادية3122699383776

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنينبيل3122700368304

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشدينبيلة3122701399836

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبونجاة3122702410875

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كحلينجاة3122703367521

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبناننجوى3122704407685

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجبراننجيم3122705412565

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغراوينزهة3122706392969

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوتريدنزهة3122707413088

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالص  نسرين3122708381439

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسينعيمة3122709407959

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهرينعيمة3122710411779

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعجمينعيمة3122711384962

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنيانينعيمة3122712404033

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممازينعيمة3122713381845

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الذهبي نعيمة3122714414962

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغندورنورة3122715405609

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفقيرنورة3122716413541

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدورينورة3122717369892

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيدونوفل3122718407214

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدادوشهاجر3122719391803

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكوكوهاجر3122720389434

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنوريهاجر3122721393589

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخال هبة3122722374336

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحدوميهجر3122723410120

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريهدى3122724410158

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكحيلةهدى3122725415733

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم النعيم هدى3122726405696

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحفيظيهشام3122727618660

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعظيمي هشام3122728409488

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيهند3122729390477

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائيوفاء3122730403172

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتركيوفاء3122731395306

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيبيوفاء3122732365898

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحمادياسمين3122733406434

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحاليياسين3122734395167

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيداتياسين3122735414608

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالماتياسين3122736416060

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشبالويياسين3122737409696

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم نجيمي ياسين3122738383866

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالحمادييسير3122739397683
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوفارسيوسف3122740380675

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكراوييوسف3122741381711

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشرافييوسف3122742414535

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالمييوسف3122743620872

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملكبيدييوسف3122744402742

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبطاحي يوسف3122745364913

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ديان يوسف3122746371735

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محسن يوسف3122747371477

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعافسيونس3122748372633

سطات: إقليمسطات-  اإلداري الحياإلعدادية إسماعيل موالي  ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجيديونس3122749403792

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوعاركوثر  3122750352196

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسيطةسارة 3122751349586

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيافسناء 3122752348089

3122753353099LatifaFilali-Mouhibسطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحارسي أحالم3122754352386

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحفرااحمد3122755352782

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحيداسماء3122756353045

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماختباريأسماء3122757354472

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحداويأسماء3122758347257

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لحميدي اسماء3122759351711

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخيار  أسماء3122760354106

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوزياسماعيل3122761350879

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتبركأسية3122762347216

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهبيلالحسن3122763354924

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربي عبدالحسنية3122764346983

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممريميالمهدي3122765355163

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعابدالهام3122766354813

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماجاليبيامال3122767346735

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطربي أمال3122768348896

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفائزياميمة3122769353929

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشخيتأميمة3122770348283

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممضرأميمة3122771348419

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجي أميمة3122772345771

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليميامين3122773348971

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتزإيمان3122774352257

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنعينعةايوب3122775351763

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغنضوربشرى3122776349386

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنفيعبهيجة3122777353519

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفكني بهيجة3122778352919

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباويبوشرة3122779350110

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنجميبوشرى3122780353559

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محتاج ثورية3122781349217

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسهليجالل3122782352369

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغانميجهاد3122783351228

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدلوبيجواد3122784347298

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا فتححجيبة3122785345696

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزاكيحسناء3122786348793

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربي عبدحسناء3122787346917

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الدادوي حسناء3122788345638

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عسيلة حسناء3122789347038

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكاملحفيظة3122790350205

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصورحمزة3122791354403

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعثمانيحميد3122792350499

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم معروفيحميد3122793352160

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعطةحنان3122794349811

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقخالد3122795349077

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانخالد3122796345932
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارحخالد3122797353424

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطوميخديجة3122798350320

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزوهريخديجة3122799349951

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعالويخديجة3122800345592

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفيدنيا3122801351566

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتوحرشيد3122802351380

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضلرضوان3122803352473

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسامةرقية3122804354555

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيفزكرياء3122805346998

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالزينب3122806345956

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملفقيهيزينب3122807347858

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهراويزينب3122808355127

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبيه زينب3122809351127

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهوبيسارة3122810346747

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهابسارة3122811350588

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي العريسيسعاد3122812353016

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيسكينة3122813352643

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكرم سكينة3122814346077

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعوانيسميرة3122815354761

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشيخاويسناء3122816350501

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عريبي سناء3122817346800

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصيفيشيماء3122818354035

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالورديشيماء3122819348672

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم السحاسح شيماء3122820347515

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتنفلت شيماء3122821351368

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسوعار شيماء3122822352216

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرؤفيضحى3122823346577

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنحالويعائشة3122824348807

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسيفيعائشة3122825350733

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاللالرحيم عبد3122826351465

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودزاالرزاق عبد3122827347713

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجابرهللا عبد3122828347687

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغضفيالواحد عبد3122829354162

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتجانعبدالرحمان3122830348356

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطواهرعبدالصمد3122831353326

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيانعبدالغاني3122832351671

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمعبدالهادي3122833354952

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويعتيقة3122834348393

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجكيرعفاف3122835351112

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوضغزالن3122836351915

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزراويفاطمة3122837346199

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميفاطمة3122838349927

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكير فاطمة3122839348634

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم ناجي فاطمة3122840353538

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسراخيالزهراء  فاطمة3122841348234

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنشابريكالزهراء فاطمة3122842353859

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحارفاطنة3122843347057

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملويزفايزة3122844351048

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابشيرفتيحة3122845354526

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوليديفتيحة3122846352349

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبياضيفتيحة3122847346748

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغاليفؤاد3122848346037

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبكوثر3122849348484

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتفالةلبنى3122850352475

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرزقيلمياء3122851346841

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحالممحمد3122852350885

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمودانمراد3122853353835
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحار مرية3122854347514

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطيبمريم3122855353044

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابريديحمصطفى3122856345836

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالقصى أبومصطفى3122857353546

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحليميمصطفى3122858349322

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصمصممنير3122859347669

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بوحسيسمينة3122860353606

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدائزنادية3122861352198

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملشكحنادية3122862351522

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرباطينجاة3122863354623

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغزالينجاة3122864345712

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالندوينجاة3122865352554

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماصياد نعبمة3122866355114

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالنعيمة3122867353221

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغالمينهيلة3122868354439

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكاكالدين نور3122869351415

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنبويدةنورة3122870353765

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنيننورى3122871351266

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمينتور  هجر3122872353159

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخياطيهند3122873351531

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرهند3122874355089

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحاروفاء3122875354504

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغنميوئام3122876353349

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالوفاءيامنة3122877350600

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمانييوسف3122878346691

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميريوسف3122879352620

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكامليوسف3122880353423

سطات: إقليمسطات-  بام حيالتأهيلية الخطيب ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنمولييونس3122881347099

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهجهوجزينب 3122882250469

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفارسيعتيقة 3122883268397

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعقبانيالزهراء فاطمة 3122884244924

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطيميمحمد 3122885249002

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدوفاء 3122886243358

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعزيزابراهيم3122887261829

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانيابراهيم3122888260813

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمرانيإبراهيم3122889273529

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممترجيأحمد3122890270505

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنبويادريس3122891257764

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم إيموح أدهم3122892242699

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألصيليأسامة3122893256055

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجاحضأسامة3122894270268

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميكنياسماء3122895273098

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباحمواسماعيل3122896274674

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشفياسماعيل3122897255456

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالقاسمإسماعيل3122898246748

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسين آسية3122899252592

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدمسيريأشرف3122900261219

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمجدولأشرف3122901241883

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنادمأشرف3122902257793

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحافظالبشير3122903270735

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمارايدالحسن3122904274925

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخديريالسعدية3122905274415

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنظيفالسعدية3122906268007

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحمدالشامي3122907274171

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقدوميالصالحة3122908269166

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعجب العامرية3122909264692

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنورةالعميم3122910264550
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماميمةالعيسي3122911260330

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميالمصطفى3122912244004

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخربوشالمصطفى3122913273169

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفالمصطفى3122914275880

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنانالمصطفى3122915251602

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهري المصطفى3122916261873

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبيضالمهدي3122917272156

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيتون بنالمهدي3122918275680

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحشاديالمهدي3122919260541

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفظانالمهدي3122920243938

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروقالمهدي3122921268681

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحالمهدي3122922271629

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمادالمهدي3122923242904

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغراسالمهدي3122924263342

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العمراني المهدي3122925243952

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فهيم المهدي3122926274180

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهديالناصري3122927252142

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنكيانالهام3122928254007

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسحيميالهام3122929274623

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجراويالهام3122930261681

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالدي إلياس3122931241962

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسيامال3122932246112

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغمراويأمال3122933259235

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخيامباركة3122934275649

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغراوياميمة3122935268017

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماموناميمة3122936243728

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماويأميمة3122937247932

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمضويأميمة3122938273406

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حليوي أميمة3122939259183

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتمير أميمة3122940271069

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمازعيتريأمين3122941269916

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيأمين3122942245131

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبسطأمين3122943256227

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحيمرامينة3122944247888

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجرمونيأمينة3122945261827

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخدومةأمينة3122946275418

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأرقي  أمينة3122947268308

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم احمري اناس3122948258806

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيايمان3122949255766

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبوريايمان3122950269260

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مطعيمايمان3122951267980

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكيدايمان3122952264198

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارس إيمان3122953266128

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشميإيمان3122954264014

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتيوكإيمان3122955273121

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسقيمإيمان3122956269053

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفجريإيمان3122957259357

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسف ايت إيمان3122958242058

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبريأيوب3122959248013

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملهنيويأيوب3122960241572

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالوفاء ايوب3122961250158

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حمزاوى ايوب3122962241011

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوزين أيوب3122963246291

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعادلبربر3122964270326

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضي بسمة3122965241052

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالريسوليبشرى3122966257550

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريبشرى3122967266819
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمروتابيبهيجة3122968267027

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حبو بهيجة3122969259150

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمسكاويبوشرى3122970260237

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشفيقيبوشعيب3122971249026

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاشجالل3122972268638

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهماويجالل3122973242239

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حطبي جمال3122974266881

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبير جمال3122975265596

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنحاسجميلة3122976249619

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالدائمجهان3122977275046

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغرانيحسام3122978275390

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسبيل حسام3122979256329

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالهاللحسن3122980260497

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصحسن3122981273417

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنصرحسن3122982262067

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصواب ابوحسناء3122983250417

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمحسناء3122984249000

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنافحسناء3122985261913

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكيليحسناء3122986241046

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفرشوخيحسين3122987260866

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكربالحكيمة3122988257334

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذكير حكيمة3122989261007

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبري حكيمة3122990261971

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمباللوكحليمة3122991262032

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرماقيحليمة3122992269898

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمرحمزة3122993254030

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشقيريحمزة3122994259927

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوعمودحمزة3122995251267

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشرفاويحمزة3122996262913

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعشابحمزة3122997252546

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانيحمزة3122998247339

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعيفوسحمزة3122999253149

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساويحمزة3123000255727

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حجاجي حمزة3123001255161

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغيثحميد3123002250426

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصادقحميد3123003273056

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيحنان3123004256300

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمحنان3123005243145

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحوحنان3123006240960

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفنونيحنان3123007249242

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمككاحنان3123008258970

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكنزوحنان3123009274752

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيحنان3123010275310

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمذكير حنان3123011254797

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسائلحورية3123012256141

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرقبيحياة3123013272644

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدبنيشي حياة3123014254570

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأبوالعيونحيات3123015247296

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحسونيخديجة3123016253466

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصديقيخديجة3123017241724

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوزضينيخديجة3123018269860

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلقصحخديجة3123019258153

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبيهيخديجة3123020269647

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبيريخديجة3123021274551

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمملونخديجة3123022260315

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيخديجة3123023274523

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنبهانيخديجة3123024259493
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيشاميخديجة3123025259182

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماحسان خديجة3123026251214

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوبي خديجة3123027268077

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممساعد خديجة3123028268934

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضاويخولة3123029256859

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المصافيدنيا3123030243744

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدليلدنيا3123031275713

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناهي دنيا3123032270025

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيشراوية3123033267933

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألقمريرجاء3123034273159

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاطيميرجاء3123035270648

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصمكرشيد3123036269156

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحانيرشيدة3123037256146

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبودالنرشيدة3123038262086

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحسنرشيدة3123039274337

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقولي رضوان3123040250322

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم حلبةرضوان3123041249137

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعتصمرضوان3123042271837

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرضي  ريحنة3123043252233

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنساطةزكرياء3123044253445

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزواريزكرياء3123045274045

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي الناجيزهرة3123046250112

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوافيزهير3123047241101

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخبابيزهير3123048272431

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديزوهرة3123049259166

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطنجيزينب3123050257223

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليمانيزينب3123051262684

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبصيرزينب3123052250784

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيراتزينب3123053262276

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرمضانزينب3123054243374

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعافيسزينب3123055249629

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعايشزينب3123056241247

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعفاريزينب3123057273814

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعمرانيزينب3123058268166

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبيزينب3123059253887

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفضليزينب3123060257290

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملخواتريزينب3123061243455

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزارةزينب3123062257467

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكاويزينب3123063262958

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموكيلزينب3123064265071

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم محبوب زينب3123065255189

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويسارة3123066244139

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريفسارة3123067249091

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملعزيزيسارة3123068256933

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجيسارة3123069261283

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطف سارة3123070245596

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمريانسالمة3123071242700

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكروشسعاد3123072267698

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخشفي سعاد3123073269563

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحروديسعيد3123074272509

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميسعيد3123075260142

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتكياوينسعيد3123076254089

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخمليشيسعيد3123077259457

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اليونسي سعيد3123078252065

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمي سفيان3123079269921

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعرابسكينة3123080271965

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلميسكينة3123081270052
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالغرباويسكينة3123082262627

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساعيدسكينة3123083258390

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضيسكينة3123084268962

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملحمرسكينة3123085247207

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتوحسكينة3123086261095

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكريمسكينة3123087250580

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم التراب ابا سكينة3123088261911

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كراكي سكينة3123089253878

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوضيفةسلمى3123090253946

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعباد ابنسلوى3123091243355

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحلفيسلوى3123092263473

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتنبيسلوى3123093253170

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمانفاويسمية3123094256683

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الخرشفيسميرة3123095253977

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيوريسميرة3123096263239

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمناوي سميرة3123097275548

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبكريسناء3123098268016

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسخيسناء3123099246935

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتاقيسهام3123100271992

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماسماعيل سهام3123101260926

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمابوالوفاءشراف3123102242788

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهيليشروق3123103250868

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخلوقيشناز3123104257352

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الجواهري شيماء3123105269525

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعمرانيصارة3123106244679

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصيريصالح3123107255677

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروال صفية3123108275664

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبهيجالدين صالح3123109265055

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقدارصوفيا3123110258070

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبشاريطه3123111270609

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحكيمطه3123112253085

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم عرابي الحفيظ عبد3123113268688

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالقادريالحق عبد3123114258985

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرمالحكيم عبد3123115246583

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغراسالرحمان عبد3123116269621

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنيانيالرحيم عبد3123117240539

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمداوي الرحيم عبد3123118267176

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكي الرزاق عبد3123119251488

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالروحيالعزيز عبد3123120252003

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممنائيالعظيم عبد3123121246993

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالصالغاني عبد3123122272841

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحاليالغني عبد3123123248402

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالل ايتالغني عبد3123124269683

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريالكبير عبد3123125269743

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشيد الكبير عبد3123126241803

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهرالنبي عبد3123127262124

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكومانيعبداالله3123128275943

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم رجراجي عبداإلله3123129246442

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشوفيعبدالباسط3123130250737

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعتيقعبدالحق3123131249219

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماينعبدالحميد3123132248764

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممحجوبيعبدالرزاق3123133244984

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديعبدالصمد3123134241484

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصالحعبدالعالي3123135261678

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالم عبدالعالي3123136249503

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدركيعبدالكريم3123137251573

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم جعفري عبدالكريم3123138243491
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرحاحنيعبدهللا3123139250578

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملصفرعبدالهادي3123140273211

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحعتيقة3123141265181

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمممجودعتيقة3123142246243

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحساريعثمان3123143260857

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزيديعثمان3123144242909

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموهبيعثمان3123145251933

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعتابيعزالدين3123146275293

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراععزالدين3123147264603

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالجودعزيزة3123148265721

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المساوي عزيزة3123149260971

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجدو عصام3123150250816

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمودعمر3123151265380

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيدعيسى3123152271441

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدرقاويغزالن3123153250520

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزوازيغزالن3123154249234

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكروشغزالن3123155253029

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويفاطمة3123156243725

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهارفاطمة3123157272238

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقليفاطمة3123158249598

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبحراويالزهراء فاطمة3123159257830

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكطيفةالزهراء فاطمة3123160268894

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوبايالزهراء فاطمة3123161270471

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشداويالزهراء فاطمة3123162256078

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصدقيالزهراء فاطمة3123163270805

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعكشةالزهراء فاطمة3123164249323

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فالحيالزهراء فاطمة3123165260922

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كطايةالزهراء فاطمة3123166250345

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكمونيالزهراء فاطمة3123167265887

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممجاهدالزهراء فاطمة3123168258418

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمولدبوعاللةالزهراء فاطمة3123169254038

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزعاري الزهراء فاطمة3123170259701

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم العربي بن أيت الزهراء فاطمة3123171263208

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليموديع هللا فتح3123172260309

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصنهاجيفتيحة3123173269665

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميوسفيفتيحة3123174250390

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالراكعي فتيحة3123175265167

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعيوففدوى3123176256545

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميبة بن فدوى3123177275126

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصريحفضيلة3123178246794

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصيريفؤاد3123179266364

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللوكيفوزية3123180263027

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريشيفوزية3123181264668

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاهيفيصل3123182265098

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممزيانيفيصل3123183252228

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم وهرة كلثوم3123184270037

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخليلي كمال3123185249434

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعوبيديكنزة3123186249556

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسالميكوتر3123187249652

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضريفكوثر3123188267264

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبوعمري الطالبيكوثر3123189250119

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنغازةكوثر3123190256425

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخياطكوثر3123191249537

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرودكوثر3123192270221

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقريكوثر3123193259832

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممسعافلبنى3123194254965

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسرارلحسن3123195241055
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماماللطيفة3123196249911

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامزيللطيفة3123197264576

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغياتلطيفة3123198273655

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرجاني لطيفة3123199245126

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمورديلمياء3123200252123

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغالبليلى3123201261339

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغياتليلى3123202255179

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم كطاية ليلى3123203250595

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبراقماجدة3123204249780

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليميعقوبيمجد3123205275536

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالوهلي مجيدة3123206274353

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكسراويمحسن3123207262803

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكضيضمحسن3123208252994

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوخرطة محمد3123209261098

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوزريمحمد3123210267279

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالجهادمحمد3123211247418

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيمحمد3123212270845

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرميديمحمد3123213253425

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعالممحمد3123214261445

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامغاريمحمد3123215249949

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبركاشمحمد3123216270379

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشرمحمد3123217256543

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلغيثمحمد3123218247255

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوزنادمحمد3123219274669

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخلوفمحمد3123220259528

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهراويمحمد3123221274013

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعدنانيمحمد3123222255070

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا كريممحمد3123223249513

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملبيضمحمد3123224252075

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمماجيدمحمد3123225266070

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحصيري محمد3123226266648

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسربوتي محمد3123227241008

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعطاويأمين محمد3123228254800

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخيرمديحة3123229250202

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسبعمراد3123230250021

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعمراد3123231261357

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغريبي مروان3123232243805

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتريشت ايتمروان3123233272181

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسناجمرية3123234263945

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتزاربيمريم3123235263978

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالماسيفيمريم3123236271966

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالناهيمريم3123237270312

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبرحومريم3123238264415

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصايليمريم3123239273534

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملوليجاتمريم3123240270758

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المنياني مريم3123241264767

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناديمصطفى3123242242405

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفضالي مصطفى3123243266633

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعزيزيمعاد3123244267712

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحول مليكة3123245274893

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكصيرمنى3123246275091

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسيميمنى3123247243206

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالكافيمنير3123248262551

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهبوبمنير3123249257435

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المحريري منير3123250246610

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالضوسمونة3123251260048

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصبوريمونة3123252243271
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمساويمونى3123253270930

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفضاليمونية3123254251083

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماوعبدهللامينة3123255266679

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماللواحنادية3123256250853

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهاشمينادية3123257263560

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنصامدينادية3123258245414

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوالعيشنادية3123259250220

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطرموننادية3123260267587

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممبتهلنادية3123261243351

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشاكيرنبيل3123262243562

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم لهراوينبيل3123263256828

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجمالةنجد3123264254529

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممونيندى3123265261704

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحوارينزهة3123266242249

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعقوبينسرين3123267244542

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسكورينسيمة3123268246428

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرامينعمة3123269272901

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسدرينعيمة3123270241027

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفونهيلة3123271243452

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشكرينهيلة3123272254447

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسميح نورالدين3123273252212

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنقرينورة3123274267387

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم غريبي هاجر3123275245039

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأصيلهاجر3123276259043

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحاج باباهاجر3123277273765

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلكبيرهاجر3123278268090

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعديهاجر3123279271442

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبارديهالة3123280259512

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزويتناتهجار3123281257062

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهدنىهجر3123282251008

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممكايسي  هجر3123283243851

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتصرهدى3123284275640

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعاطفهدى3123285255548

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنصوريهشام3123286262971

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسنيوجدان3123287241154

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسليورضية3123288269841

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفيالليوفاء3123289260297

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمخالديوفاء3123290259905

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكاملوفاء3123291275105

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماالدريسي وفاء3123292272248

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم القاضي وفاء3123293243977

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشريق ابنوليد3123294271802

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرسموكيوهيب3123295275919

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحيوئام3123296244229

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليعقوبيياسمين3123297244502

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالبونيةياسين3123298270434

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصدقيياسين3123299255361

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعنتريياسين3123300254331

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنحموياسين3123301271925

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعزقورياسين3123302241246

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاحياسين3123303272812

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرفوسيياسين3123304267848

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممغرانيياسين3123305275059

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شافعي ياسين3123306269532

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتدغييوسف3123307252105

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمامهيدرايوسف3123308265348

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبدراوييوسف3123309275887
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبعدييوسف3123310243312

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتريعييوسف3123311243048

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشنوفيوسف3123312255851

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمصابريوسف3123313267429

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممتنبييوسف3123314247665

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشنابيوسف3123315248345

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنشاطيوسف3123316266026

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهشاميوسف3123317267690

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسندوبييونس3123318260681

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصبيطييونس3123319260733

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبواللوزيونس3123320269174

سطات: إقليمسطات-  الملكي الجيش شارعالتأهيلية عباد ابن ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمدحانيونس3123321242801

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمغندورسعيدة 3123322362572

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصادقي شروق 3123323360741

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريمأسماء3123324359664

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم مشهورالعربي3123325355933

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمجعوانيالكبير3123326356528

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرافدي الهام3123327363587

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيد الهام3123328362400

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممشهور الهام3123329355762

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفنونأميمة3123330363026

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممروانامين3123331363679

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرازيأمين3123332360397

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكرشالايمان3123333361473

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالباسطيإيمان3123334356761

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهريإيمان3123335363168

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوسليمايوب3123336363946

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسهيريأيوب3123337363900

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا عريفأيوب3123338358102

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشموطي أيوب3123339357861

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنور  بديعة3123340360735

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممستعيدبسمة3123341357726

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزهيربشرى3123342357095

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحافظي بوشرى3123343362549

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشهوبجهاد3123344362097

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالديحسناء3123345357862

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفادةحسناء3123346357090

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبلحفيانحكيمة3123347355707

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم المهد حكيمة3123348360813

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوشريقحمزة3123349363311

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمحافظحنان3123350356590

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم دروشحنان3123351364201

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملمغاريحنان3123352362570

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسالميحياة3123353357462

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماألزهرخديجة3123354357397

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعطويخديجة3123355362951

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعماريخديجة3123356358474

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الفتحي خديجة3123357362730

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرشيد خديجة3123358357734

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالشعيبيرشيدة3123359355385

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضوانيرشيدة3123360357712

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممعزرضوان3123361355433

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبازة رضوان3123362363854

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالرشديزينب3123363357535

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعنوزينب3123364359751

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممالكيزينب3123365358684

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمياسين زينب3123366357198
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعباسيسارة3123367360374

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمطاويل سارة3123368356031

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكبوريسعاد3123369361770

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم شاكر سفيان3123370356594

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالفهميسكينة3123371360959

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالمالحسكينة3123372359058

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماليقينسكينة3123373362040

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالتوميسلوى3123374361258

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزالفسليمان3123375356522

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسماميسمية3123376363485

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعسمير3123377363250

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممطرسميرة3123378359061

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكطيفسناء3123379357216

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهراديسهام3123380355629

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماديب سهام3123381358248

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالسباحسوكينة3123382355840

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحريسومية3123383363843

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحفاالدين صالح3123384358960

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الورضيعائشة3123385362498

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمايجوارانعائشة3123386356124

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرجراجيالحميد عبد3123387364712

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعيالرحمان عبد3123388361102

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم زهران العزيز عبد3123389363038

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسفيانيعبدالصماد3123390363105

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبولحياعبدالغني3123391362820

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحبوعبدالكبير3123392357516

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحوزيعبدهللا3123393362752

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحنك ابوعثمان3123394359651

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالهيشاميعثمان3123395357056

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمخلوعةعثمان3123396362186

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمراضيعفاف3123397355270

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزغلولعالء3123398355460

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحدانعلي3123399357069

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهراويعلي3123400359161

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمأزمعواطف3123401360066

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالنويقشيفاطمة3123402357395

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممفتاحفاطمة3123403360889

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم الزاكي فاطمة3123404356181

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعثمان ايتالزهراء فاطمة3123405357204

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمربيعالزهراء فاطمة3123406355879

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمظاهرالزهراء فاطمة3123407362807

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمهيسوفالزهراء فاطمة3123408356295

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناشيطفتيحة3123409361874

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفراحفدوى3123410356201

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبحياويكريمة3123411357752

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفريقيكريمة3123412363712

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبالروين كوتر3123413362136

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعرابيلبنى3123414363048

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم اإلدريسي فريدلبنى3123415358035

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماركوضنلطيفة3123416357576

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمكريملطيفة3123417360393

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنكيرلطيفة3123418355466

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم    هشادي لوبنة3123419360747

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباعماجدة3123420361358

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمثابتماجدولين3123421364839

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصخيريمحمد3123422361118

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليملنصاريمحمد3123423363981
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممرتضىمحمد3123424356680

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبشنيمريم3123425359301

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحسانيمريم3123426359636

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزروالمريم3123427362027

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم بنلحسينية معاد3123428360559

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمناجممونيا3123429357004

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعموميلودة3123430359989

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالطرشينادية3123431361222

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنسيمنادية3123432364553

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالعسلي نادية3123433357455

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمعقيلنجاة3123434355523

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليممداد نجاة3123435356309

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمشباكو نزهة3123436356589

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالخالدينزهة3123437357457

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليم فريفرة نسرين3123438357141

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمنادرنوال3123439356184

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمزمرانالهدى نور3123440362241

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالدحانينورالدين3123441360118

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالحجرينورة3123442360718

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمحيمودةهشام3123443357549

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرماليهشام3123444359864

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماديبهند3123445363858

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسعيفوفاء3123446357296

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمالصغير بن وفاء3123447357938

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمتباعوهيبة3123448361523

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليماعمرييوسف3123449356770

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمبنيحيايوسف3123450357444

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمفارحيوسف3123451364006

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمسونييونس3123452361013

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمقيلشيونس3123453361912

سطات: إقليمسطات-  الفرح حيالتأهيلية  عبدهللا بن عالل ثانويةمزدوجاالبتدائي التعليمرضىيوسف3123454620985

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداوييوسف   3123455624107

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبنغزاللطيفة  3123456558252

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمسيف غفران 3123457272878

3123458304815hasnaaoukachaسطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمصمصمابراهيم3123459608478

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعشيقيإسماعيل3123460253482

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم الزهراني إسماعيل3123461250876

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكرجميأسية3123462488505

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجنيدياشرف3123463467739

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبدراعبالة3123464247152

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعفاويالحبيب3123465354013

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكمالالسعدية3123466386277

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليموجدانالصبري3123467334016

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجروميالمهدي3123468566128

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمخرسانيالمهدي3123469287479

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحايميالهام3123470548299

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحنونإلهام3123471271136

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجبال إلهام3123472261444

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعياميمة3123473362168

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم اسحيمي أمين3123474390247

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا حميدامينة3123475259691

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمدريدرأمينة3123476304324

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبسيباسأمينة3123477315264

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمزويانس3123478629089

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمياية3123479355403

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالطائفايمان3123480440392
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممياحيإيمان3123481558618

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعبدالدائم إيمان3123482553563

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبعزاويايوب3123483349823

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم جناتايوب3123484551015

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفريسأيوب3123485256671

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملحركشيأيوب3123486245548

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكبرديأيوب3123487508271

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمماهي أيوب3123488425914

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم جداد أيوب3123489623159

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمدونيبسمة3123490517662

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالعلمي بوشعيب3123491574088

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمدرويشتورية3123492316417

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالغانيتوفيق3123493533533

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعالمجميلة3123494563297

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم بيشوطيحجاج3123495268221

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحاكميحسناء3123496574696

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكمرةحسناء3123497580726

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمدهبيحسناء3123498464317

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمستراجيحفيظة3123499613676

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممبروكحكيمة3123500253190

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكريشاتحكيمة3123501612453

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالقائد حليمة3123502333549

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممدرانيحمزة3123503538380

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشباكيحمزة3123504555680

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمخبابيحنان3123505589686

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكيدايحوسام3123506402025

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرضيانخالد3123507493725

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالوفيخديجة3123508542690

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمخلداوي خديجة3123509579888

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحساني  خديجة3123510261953

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالصالحيخنساء3123511440753

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمقدوريالدين خير3123512347017

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم عرباشربيعة3123513340996

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشطاحيرجاء3123514551430

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماعويباترجاء3123515287944

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا كريمرحاب3123516574892

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممصدقرشيد3123517465055

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالفاضلرشيد3123518383525

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممعليرشيدة3123519336872

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسناويرضا3123520430643

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرياضرضوان3123521281975

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمهتديرضوان3123522263028

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبنمويرضوان3123523360622

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمنورالساداترضوان3123524536019

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماشوالنزكرياء3123525599922

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملعريفيزكرياء3123526330837

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالطوال أهلزينب3123527628894

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملطفيزينب3123528434646

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم وردي زينب3123529565571

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرياحي زينب3123530301356

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرحمانيسارة3123531479678

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمسلكان سارة3123532561418

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم الهنساقسعيد3123533275594

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممسهليسعيد3123534454119

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا بركات سعيد3123535514152

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللسعيدة3123536541107

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمموينيسفيان3123537516562
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سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم مهداويسفيان3123538250899

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبوكادرسفيان3123539491869

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمطالعسكينة3123540357957

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم شبراويسكينة3123541613601

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكسكاسسكينة3123542505280

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم رحمون سكينة3123543529080

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليموصفي سليمة3123544611706

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم مشطاشسناء3123545249048

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفاضليسهام3123546498061

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم معتوق شيماء3123547511787

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمخياريشيماء3123548400593

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكومبيالسلمى شيماء3123549617255

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممعطوفصابرين3123550339529

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمنجاةصبري3123551490938

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبوستة عابد3123552362495

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالقواسعادل3123553519056

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممرشاح عائشة3123554256404

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم الهاشمي عبدالعالي3123555609864

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممقدادعثمان3123556319763

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجوادعثمان3123557337675

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمعزيعزيزة3123558622854

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعتوبيعلي3123559449908

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمغيورعمر3123560554423

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممفتوحعمر3123561378418

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماإلبراهيميعمرو3123562605710

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشفوعي غيتة3123563353799

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمشهيرفاطمة3123564252424

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممصوبيفاطمة3123565387297

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمواحيفاطمة3123566605492

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالزويريفاطمة3123567509305

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالبصراويفاطمة3123568471306

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمزكيالزهراء فاطمة3123569577700

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمعجعاجالزهراء فاطمة3123570361269

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبلوسطانيالزهراء فاطمة3123571614352

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفائقالزهراء فاطمة3123572313928

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمأزعبال الزهراء فاطمة3123573372823

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماألبي فوزية3123574483955

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمدغبركوثر3123575259311

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبحباحلبنى3123576439057

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمرسليلكبير3123577454988

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمكريشاتليلى3123578629820

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالدقاقيليلى3123579524285

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبابوليلى3123580424482

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبنسلوممحجوبة3123581599739

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجاهيدمحسن3123582300660

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم بكوشمحمد3123583606537

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمصبيرمحمد3123584467035

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممجتهيدمحمد3123585417587

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمادغوغيمحمد3123586527965

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممروانمحمد3123587272374

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملفنوشمحمد3123588260105

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبومعزةمحمد3123589576883

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممغفورمحمد3123590397265

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمزكيمحمد3123591423238

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالبدوي محمد3123592587948

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحفصاوي مراد3123593567040

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمتكويتمروان3123594560602
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم السالويمروان3123595528863

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالعواشيمريم3123596423833

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحمومنمريم3123597619668

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالشبانيمريم3123598614723

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحمداويمريم3123599524588

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالغربيمريم3123600434113

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمهللا بركات مصطفى3123601634755

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم صهيب البهلولي مفتاح3123602539880

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجاللمنال3123603326972

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملخماليمنى3123604244165

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحكميموراد3123605258242

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرمادينادية3123606412840

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالمنتينبيلة3123607492384

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالرحالينجاة3123608627620

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجناتينجاة3123609451061

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالتباعينجيب3123610623429

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالفزازينزهة3123611268767

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم والن أزكاغ نزهة3123612487323

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالزين بننعيمة3123613570604

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفكرينهى3123614505059

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماضادينهيلة3123615348837

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيعنهيلة3123616619355

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليممدرانينوال3123617536610

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمطاهرينورالدين3123618616030

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحاكمينورة3123619619710

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمنواسنورة3123620302518

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمرفيقهاجر3123621563991

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالحسنيهدى3123622480054

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليماندجارن هدى3123623266783

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبضرهند3123624294616

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمنصر هند3123625599030

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالزاويت ايتوفاء3123626291063

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمبوحافةياسين3123627266276

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمالزهريياسين3123628377127

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمباطيياسين3123629456407

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمجوهرياسين3123630272604

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمفتاح ياسين3123631507222

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم متوكل ياسين3123632346895

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحمدييسرى3123633565778

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملموالدةيوسف3123634549665

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليملعريفييوسف3123635473240

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليم الحمدانييوسف3123636522427

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمحايدة يوسف3123637571364

سطات: إقليمسطات-  الكريم عبد سيدي حيزياد بن طارق مدرسةمزدوجاالبتدائي التعليمسعاديونس3123638323515

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنداحمنير1100001240553

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياللويحسن1100002240577

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسنيمنتصر1100003240602

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنفاعهشام1100004240677

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحالوينادية1100005240690

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخربوعينادية1100006240739

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويجاللعادل1100007240876

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبودرقبشرى1100008240987

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويزيزعانالزهراء فاطمة1100009241738

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويساميفتيحة1100010241760

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويإدعليأيوب1100011241961

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويمكيفابراهيم1100012241982

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويهللا فتحعادل1100013241985
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوسنينةالصماد عبد1100014242468

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزيانيسميرة1100015242608

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلقيسمريم1100016242730

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويابدعانالعالي عبد1100017242901

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويابيضسعيد1100018242919

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأغزاوسارة1100019243176

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنحمينسكينة1100020243305

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويدعموشعبدالجليل1100021243420

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسونيأسامة1100022243439

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوهانيحسناء1100023243574

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويرأوفسارة1100024243659

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويازماميالغني عبد1100025243733

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياوعبالالرحيم عبد1100026244109

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلبلأّيوب1100027244146

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينبينيرشيد1100028244291

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينانيمحمد1100029244304

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياليزيد بنمينة1100030244395

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويملوكالصمد عبد1100031244441

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخروف بنيحيا1100032244993

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويواحرةأمين1100033245158

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناجحأسماء1100034245266

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعزيويالعالي عبد1100035245328

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحنصاليالصمد عبد1100036245561

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتوفيقيحمزة1100037245655

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرموديأيوب1100038246286

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمديالحق عبد1100039246596

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبازالمجيد عبد1100040246783

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأكوزولأمين محمد1100041246789

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويوانعيم ايتمحمد1100042246838

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويراميمحمد1100043247048

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعدنانزكرياء1100044247234
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 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويكريمسناء1100139263751

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمنصوريسعيدة1100140263980

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطلعيالزهراء فاطمة1100141264046

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوجميراهند1100142264185

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقوريالعرابي1100143264557

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعسوليعمران1100144264565

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويلوزيسميرة1100145264682

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويسعيد ايتسفيان1100146264825

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعسىخديجة1100147264887

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويجرمونيفوزية1100148264948

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويلزعرمحمد1100149265304

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبقاليونس1100150265310

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالواديالشعيبية1100151265418

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتاحزكرياء1100152265702

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويرفيقرجاء1100153265788

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبحميزكرياء1100154265953

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفيالجيمحمد1100155265978

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويادهموشالزهراء فاطمة1100156266017

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويشرافيمحمد1100157266051

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويإردانمريم1100158266073

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشافي بنامينة1100159266103

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويطلحاويمحمد1100160266237

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعديلعزيز1100161266249

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويشهليليلى1100162266351

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضيليسهام1100163266531

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمشطاششيماء1100164266632

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويهبلةالخامس1100165266988

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوالمعزسعيد1100166267178

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعثمانأمينة1100167267493

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرضاوزينب1100168267607

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينزهينورالدين1100169267618

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويممدوحوسيم1100170268088

1100171268100hamidakhbouchالحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوي 

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطالب ندعزيز1100172268766

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحافيالصمد عبد1100173268802

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرياحياسماعيل1100174268888

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويباهيالسعدية1100175268925

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسائحشيماء1100176269095

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفالحيسهيب1100177269130

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأخرازالحفيظ عبد1100178269217

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويواواحنان1100179269585

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويتالت ايترشيد1100180269855

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمغرارمصطفى1100181269931

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويصمانيحنان1100182270051

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسعوديالمصطفى1100183270073

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويحبوبيوسف1100184270421
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياراويمحمد1100185270509

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياجوانيمبارك1100186270573

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرقبةفوزية1100187270637

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين شمسعبدالغاني1100188270678

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكديريمحمد1100189270995

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين سراجنعيمة1100190271412

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويكوايزينب1100191271712

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزواغيالكريم عبد1100192271759

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأنيسافنابيل1100193271867

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخشانيكنزة1100194271956

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعيادحنان1100195272132

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينصرهللاخديجة1100196272203

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوطالبياسين1100197272655

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويكامونزينب1100198272945

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبومعزيزة1100199273128

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويكمالخالد1100200273450

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويحربييوسف1100201273465

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويعالميوسف1100202273659

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويناجيالزهراء فاطمة1100203273740

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخطبيحميد1100204273782

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويشراديمحمد1100205273829

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبصريسليمان1100206273837

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعايزيغزالن1100207273899

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالورديكريمة1100208273937

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتاحيعبدالحق1100209274247

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويغلمياالله عبد1100210274358

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويضفيرحسناء1100211274398

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويشادلييوسف1100212274472

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويشكوررضوان1100213274486

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويياملياسماء1100214274497

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينحمدهشام1100215274584

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاسميعفاف1100216274651

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرحمان عبد ايتمحمد1100217274765

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخندروإيمان1100218274844

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأهمومريم1100219274935

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويإغمورمحمد1100220275056

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنجيدعثمان1100221275209

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأنجارجامع1100222275345

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوينبكاوينجوى1100223275544

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويياسينالرحيم عبد1100224275574

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويخيياسين1100225275575

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدفاليمحمد1100226275716

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويادوعرابالحفيظ1100227275790

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوحاجةهجر1100228275889

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوغاريمنى1100229276097

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشكورةالمهدي1100230276196

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرحاليالهادي عبد1100231276257

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويأعبيسخديجة1100232276568

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصوابيرقية1100233276582

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويناصريعبدالباسط1100234276689

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبعوىسفيان1100235276694

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنيحيعبدالرحيم موالي1100236276716

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويغرابيخديجة1100237276835

 الحي المحمدي حي الفيليتالمحمدي الحي السبع عينمصطفى المعاني . ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحالعزيز1100238276893
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 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبويكنخديجة1100325290088
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 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينقريسميرة1100331291049

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزيننورالدين1100332291216

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزنزونزكرياء1100333291344

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبربوشفتيحة1100334291594

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويارقية ابنيونس1100335291607

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبونمرسعيد1100336291654

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوالشمشصفاء1100337291887

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمساهلشيماء1100338291951

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغراسمحمد1100339291984

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويازعيرفاطمة1100340291998

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكيدرفتيحة1100341292411

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالركيبي الشريفاحمد1100342292536

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفالحيمحمد1100343292540

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالعنتاريعاءشة1100344292844

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوزانمريم1100345293312

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبرغميمحمد1100346293517

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجاللحسن1100347293589

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهموشحمزة1100348293690

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنوييوسف1100349293694

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحرشعبدالرحيم1100350293730

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلعروسيخديجة1100351293734

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمسغونإيمان1100352293740

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسيالحسن1100353294070

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقدراويعبدالرحيم1100354294411

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفرينةفتيحة1100355294806
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخلدانيالغني عبد1100356294843

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرضاويسميرة1100357295026

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالالسعدية1100358295597

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزهراوينجاة1100359295620

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالواصيهاجر1100360295703

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبقاليوفاء1100361295740

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعزوزسكينة1100362296030

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلموريمحمد1100363296132

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوصالعيسكينة1100364296313

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخوديشيماء1100365296691

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشيخيأشرف1100366296714

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجماليمناف1100367296901

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجيوجدان1100368297062

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحبوبشرى1100369297066

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرسليلحسن1100370297298

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمخفيماجدة1100371297317

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشراحايمان1100372297452

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحمينسعد1100373297630

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابراهيم علي ايتخديجة1100374298096

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزريديجالل1100375298134

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويركيعيهللا عبد1100376298239

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياإلدريسييوسف1100377298262

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمودنالرحمان عبد1100378298816

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطاهريشادية1100379298825

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصابرأحمد1100380298903

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياخميريرشيد1100381298982

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخاضريالخضير1100382299088

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمتقيشعيب1100383299180

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحبية بنحميد1100384299375

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمداحهشام1100385299628

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحمينجابر1100386299762

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتفاحياسين1100387300030

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبال أيتغزالن1100388300038

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوزيريالجياللي1100389300156

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبونيةحمزة1100390300262

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرحمونتورية1100391300363

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيميكأيوب1100392300376

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمخيضةلحسن1100393300593

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفنانفاطمة1100394300649

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتوفيقحكيمة1100395300895

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالجنيديبدر1100396301724

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعشوقعبدالعزيز1100397301790

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبادة بنبوشرى1100398301829

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحاجيعبدالحميد1100399302116

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبيهيعماد1100400302285

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبركاويحميد1100401302308

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأحدادمنصور1100402302343

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقاسميهشام1100403302380

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخربوشالزبير1100404302581

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراميزينب1100405302712

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمغزلالزهراء فاطمة1100406302825

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناعيم ابوعلي1100407303134

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرشيميعبدالصمد1100408303381

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعبوبيحمزة1100409303498

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمزابي بنأيمن1100410303507

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصابراللطيف عبد1100411303787

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأزقيوهاجر1100412303793
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسعيديمحمد1100413304012

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابوفراجطارق1100414304077

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصابريالهام1100415304097

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشجعاننادية1100416304134

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحماسيوفاء1100417304215

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمنصوريسعيد1100418304423

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالسمبارك1100419305075

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخندوفزكرياء1100420305375

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعصفيفاطمة1100421305382

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمنصوريالدين صالح1100422305656

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناويزكرياء1100423305685

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمؤدبحليمة1100424305769

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإسالميأنس1100425305782

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعكاريمراد1100426305977

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلرماشنورة1100427306104

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزروقسكينة1100428306234

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوداديخديجة1100429306268

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتكضلترحمة1100430306472

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغزالزهيرة1100431306482

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرفيقعبدالرحمان1100432306622

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمتيزغزينب1100433306797

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزاهديمحمد1100434306852

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرزاقهدى1100435306908

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمستقيمعادل1100436306926

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسن أيتمحمد1100437306968

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقروشالحسين1100438307103

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينوراليقينسعيد1100439307215

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحالوينادية1100440307449

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعموسهام1100441307521

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباهركلثوم1100442307620

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويداحميالزهراء فاطمة1100443307679

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمسروراإلله عبد1100444307852

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباحميحسن1100445307936

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوحفصغالية1100446307948

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويازعيترالمهدي1100447308103

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزوز بنالفتاح عبد1100448308288

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجليلفاطمة1100449308368

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأحمد أيتأمين1100450308766

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصالحيسمية1100451308986

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخلفيحسن1100452309597

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالركيبيالكبير عبد1100453309906

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقوبيليلى1100454310053

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحمراويالهادي عبد1100455310262

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياألزهريعزيزة1100456310446

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفجريابراهيم1100457310538

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسموحالمصطفى1100458310747

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزروديشعيب1100459311074

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمشانهشام1100460311333

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبويسجمعة1100461311383

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمخلوفجالل1100462311590

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمحيطعبدالنبي1100463311685

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمديخديجة1100464312333

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأزوضمحمد1100465312347

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنشو ايتاميمة1100466312450

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويربروبمريم1100467312455

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلويرجاء1100468312666

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكيحلسعيدة1100469312805
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصافيمونير1100470313025

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشبيرةشيماء1100471313082

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعلي الفقير ايتخالد1100472313524

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقصيصرحكيمة1100473313678

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقروانمروة1100474313853

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبولكخديجة1100475314210

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعويسرشيد1100476314234

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعابيدفريد1100477314505

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمشلوخيوسف1100478314755

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويملوليوفاء1100479314990

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياعمامرىخالد1100480315010

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياغاللاحمد1100481315081

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصدقيشيماء1100482315217

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخويليسناء1100483315262

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياللدميكوثر1100484315324

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرغايسعيد1100485315342

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفارسياسين1100486315545

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخشافزكرياء1100487315909

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلفطاحطامو1100488315963

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجناحمحمد1100489316060

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوالسعسليمان1100490316096

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنظيفيالهام1100491316260

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحرارتياللطيف عبد1100492316271

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالموحشراف1100493316342

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحنوشالمهدي1100494316431

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوريسعيد1100495316774

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدمينيسعيدة1100496316987

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويظاابمحمد1100497317016

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسنيعائشة1100498317023

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخديجةالحارتي1100499317469

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقودركريمة1100500317513

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخايوسف أيتسكينة1100501317759

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامرزوقابتسام1100502317974

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلخيرعادل1100503318186

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوشريطامينة1100504318220

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنيورجويرية1100505319053

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنيورالطاهر1100506319063

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنعيمياسية1100507319133

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكوكهزكرياء1100508319224

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلزرقرجاء1100509319504

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخيرانيرضوان1100510319521

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعريكيرضا1100511319625

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالعنتاريأيوب1100512319702

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنعكوشايمان1100513319914

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرعلي1100514319930

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكنوكمحسن1100515319979

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمروانمحمد1100516320150

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنوسيالمختار1100517320266

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوزيدينزهة1100518320452

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلميزهرة1100519320660

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزرهونيشكيب1100520320665

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوعامرهدى1100521321137

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهرديرقية1100522321395

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزهيراحمد1100523321651

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوعنانيوليد1100524321710

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتريعيرشيد1100525321742

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحافيظمحمد1100526321924

301/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالضريفالرحيم عبد1100527322049

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسعدونحسنة1100528322325

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهللا دايمخاليد1100529322490

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجواديبوشعيب1100530322529

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلويخديجة1100531322541

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموعيديونس1100532322795

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأولحسنالقادر عبد1100533323429

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرواحيرشيد1100534323902

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغلميابتسام1100535323949

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغربابيمحمد1100536324317

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنحديةمريم1100537324562

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهشامرشيد1100538324614

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويElmoutaquiالحكيم عبد1100539324650

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنموسيسعاد1100540324797

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويواعريإبراهيم1100541324806

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوسيل ايتمحمد1100542324834

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعديلإيمان1100543324918

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوكالحسناء1100544324930

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزغلولسميرة1100545325303

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبواغرميعلي1100546325397

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناصريالزهراء فاطمة1100547325452

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقاسميحسن1100548325647

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكامزسعيد1100549325677

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالل ايتياسين1100550325687

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابلقاسمالحسن1100551325781

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطنفوحينصرالدين1100552325838

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسيأحمد1100553325906

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخربوشكوثر1100554325966

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوالراحتمريم1100555326217

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغنامسكينة1100556326325

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناهيالدين صالح1100557326332

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفردوسالرحيم عبد1100558326455

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوعمومحمد1100559326647

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزلتيمعاذ1100560326701

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبقداويسكينة1100561326888

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمسكاويالصماد عبد1100562326921

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمكريمزكرياء1100563326945

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسيمبارك1100564326978

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصطيليهللا عبد1100565327056

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحنينياسين1100566327171

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعرشيالخالق عبد1100567327274

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعروسمصطفى1100568327280

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي طلعتالغني عبد1100569327327

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياوعوليحنان1100570327700

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينكيلأيوب1100571327880

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمغنينياسين1100572327930

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتمريرت ايتمحمد1100573328140

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفصحيأمامة1100574328222

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحاج ايتصفية1100575328325

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوزانيعادل1100576328364

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرنيالزهراء فاطمة1100577328512

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحراقشيماء1100578328709

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقدافليلى1100579328779

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمامابراهيم1100580328948

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكردنيسعيد1100581329030

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتواتيوسف1100582329038

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخراطيوسف1100583329299
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوهيبخالد1100584329307

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامزادفاطمة1100585329380

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجاعيفاطمة1100586329383

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعقاركريمة1100587329592

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرباعيغزالن1100588329697

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشرقيرفيق1100589329803

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخراطبوسلهام1100590329868

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمامونيسماح1100591329888

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجاهديفاطمة1100592330011

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكافيسعيد1100593330026

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزهيدخالد1100594330037

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياجرمونابراهيم1100595330165

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالديبدر1100596330195

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشنكاففؤاد1100597330235

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلوزةدنيا1100598330240

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشافويسارة1100599330354

 الحي المحمدي شارع الحزام الكبيرالمحمدي الحي السبع عينعبدالكريم الخطابي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشوهيبصفية1100600330469

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابوحموليلى1100601330506

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبسيطةخديجة1100602330597

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزينخالد1100603330636

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسفيرطامو1100604330962

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفركالمعاذ1100605331266

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالضريفياللطيف عبد1100606331441

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحرشاوينزهة1100607331690

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلشكرميلودة1100608331710

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزيزيكريمة1100609331813

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويويجريونس1100610331961

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحماديوفاء1100611332057

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسميةبرشيدا1100612332085

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضلالمجيد عبد1100613332232

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأوالحنافييسرى1100614332400

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالعنتاريخديجة1100615332467

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجهرودفريدة1100616332577

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوشعيببوعياد1100617332692

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشطبيالعرابي1100618332862

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقاسمسكينة1100619332963

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوشيشيلطيفة1100620332995

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفقيهييوسف1100621333109

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمؤذنمعاد1100622333477

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياحميزحسناء1100623333573

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرحمونييوسف1100624333808

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبكريالكريم عبد1100625334035

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرمانأميمة1100626334180

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنتهيخديجة1100627334317

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبجوامحمد1100628334397

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوبكريزينب1100629334505

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياقبيباللطيف عبد1100630334539

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجواديمحمد1100631334542

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمستقيمدنيا1100632334606

1100633334703KELTOUMSABIRالحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوي

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالساجعيالجياللي1100634334755

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاديحسناء1100635334855

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوشعيبسالم1100636334891

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعاديلحمزة1100637334983

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكيدونينجوى1100638335096

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحركانيمريم1100639335097

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعاطفيالمصطفى1100640335218
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الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنبوزةسكينة1100641335269

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسمرانأسماء1100642335442

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزرهونيمحمد1100643335499

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبفتفاطمة1100644335671

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعواداميمة1100645336108

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياللوحيالكريم عبد1100646336137

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامناحالحسن1100647336183

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعانيدمراد1100648336492

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعالليمريمة1100649336509

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييحيى ايتسفبان1100650336573

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخاليدمريم1100651336632

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلخضرخديجة1100652336669

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياتويجرعمر1100653336774

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطويلمحمد1100654336792

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقمحينجية1100655336820

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموكلطارق1100656336903

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرحمونصفاء1100657336907

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنبلمراد1100658336930

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغربيرضوان1100659337008

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزريوليالرحمان عبد1100660337213

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكتاويإبراهيم1100661337263

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعبيديالمصطفى1100662337332

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعالمحفيضة1100663337575

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحلوانيلطيفة1100664338021

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياوطالبفاطمة1100665338129

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمو ايتلحسن1100666338152

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياضواوأيوب1100667338170

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهنيخديجة1100668338357

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويميةسمير1100669338387

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمباركييوسف1100670338449

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسرحان ايتامينة1100671338561

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشديدحمزة1100672338664

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويواكيلفاضلة1100673338956

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغرفاويأسماء1100674339026

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغيالنمريم1100675339245

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالربيعينعيمة1100676339446

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوحمان بنحميد1100677339518

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلطفيعزيز1100678339531

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعوفيسعيد1100679339549

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبتاوياحمد1100680339607

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكنزيدنيا1100681339627

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعاكلالحق عبد1100682339720

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوبكراويخديجة1100683339757

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجايلمينة1100684339788

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشبيهيمريم1100685340106

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقسطانيمصطفى1100686340329

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعبيشرضا1100687340358

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييحيى حمو ايترضوان1100688340402

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجعفريسعيد1100689340620

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزعافسارة1100690340741

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمالكينعيمة1100691340833

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخالقينزهة1100692341107

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإمضارييونس1100693341281

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبهديالزهراء فاطمة1100694341333

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرايأسماء1100695341522

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنوحيكوثر1100696341539

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوييعبدالعظيم1100697341715
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الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمكرممريم1100698342080

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوييمحمد1100699342245

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدريوششعيب1100700342473

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرحاليالعربي1100701342610

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمودنعادل1100702342641

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنةمريمة1100703343072

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعارفسومية1100704343150

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناجيأميمة1100705343510

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنصراويمحمد1100706343734

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكطاطيحنان1100707343873

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفيطحخديجة1100708343970

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعسريإبراهيم1100709344060

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخلطيعزيزة1100710344108

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإداردنيا1100711344145

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعروديوسف1100712344206

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامريجينسعيد1100713344647

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصادكيسارة1100714344917

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبارك ايتالحسن1100715344987

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسهبيخالد1100716345087

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخلفاوينادية1100717345088

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدايشالحق عبد1100718345113

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويانوارخديجة1100719345133

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبهيةاليعقوبي1100720345229

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقاسملمياء1100721345361

1100722345664Khalilالحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبروك

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحنفيرشيد1100723345751

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحرشويمحمد1100724345968

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلفرينديبوجمعة1100725346118

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعالمصالح1100726346179

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبومعيزاسماء1100727346297

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطبيبالمصطفى1100728346353

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقبليعبدالواحد1100729346526

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغونامتوفيق1100730346662

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكميتمحمد1100731346879

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأريرياللطيف عبد1100732347279

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرشيدالدين صالح1100733347581

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياعتيكةنورالدين1100734347710

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقديمالعلمي1100735347786

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويساديالغاني عبد1100736348052

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفتح أبوخديجة1100737348140

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسالكمريم1100738348173

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرشادعادل1100739348183

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتهاميعبداللطيف1100740348378

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبشيريحليمة1100741348449

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكريوالحسن1100742348516

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجوبمريم1100743348575

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشميشةالهادي عبد1100744348665

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالميرالزهراء فاطمة1100745348920

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكمالالرحيم عبد1100746349011

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنجبارعزيز1100747349103

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأضرضورخديجة1100748349265

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامالوابراهيم1100749349324

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاخري الحيانيحنان1100750349373

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتريبمنى1100751349426

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامعردةمحمد1100752349472

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعصريشعيب1100753349581

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويارحالغزالن1100754349597
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الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينخيليرشيد1100755349604

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشهيدحسناء1100756349616

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزاهديالسالم عبد1100757349740

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغالننفيعة1100758349898

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصبريهللا عبد1100759350088

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمصوابعادل1100760350180

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمريودغزالن1100761350243

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلنديرضى1100762350350

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشاميكريمة1100763350351

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنعالسكينة1100764350624

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياقبيبالجبار عبد1100765350909

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينجيدفريدة1100766350918

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأومريأيوب1100767351133

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسالكمريم1100768351241

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحلومطارق1100769351390

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفايزمحمد1100770351494

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشادليالمجيد عبد1100771351540

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقصديبوشعيب1100772352126

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهموشهللا عبد1100773352147

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلغماتيرشيدة1100774352234

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسعيديزكرياء1100775352259

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكليباتمحمد1100776352315

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخلوقطارق1100777352354

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلوحيمليكة1100778352669

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبلعيشيالرحيم عبد1100779352816

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأحبيبمينة1100780352989

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعونيالزهراء فاطمة1100781353017

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينجيبيمراد1100782353148

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياوالدوشأمينة1100783353508

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحناويالقادر عبد1100784353522

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدمالييوسف1100785353613

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطلحةهوشيمة1100786353724

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهاشميمريم1100787353761

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمربوحسهام1100788353779

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامينمصطفى1100789353809

الحي المحمدي شارع الحزام الكبير المحمدي الحي السبع عينالحسين بن علي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحشادييوسف1100790353814

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرضيسعيد1100791354276

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخريجيمحمد1100792354509

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعشلوجفتيحة1100793354690

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخيرانالرزاق عبد1100794354765

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوزكننعيمة1100795354957

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلطفيمصعب1100796355028

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبويريدةأسامة1100797355037

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاضيالجليل عبد1100798355201

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزروالسلمان1100799355213

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالربانييوسف1100800355271

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكارحفاطمة1100801355440

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياناويراحسان1100802355502

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخلفيابتسام1100803355510

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنعيميالحميد عبد1100804355572

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتكميتأيوب1100805355645

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعونيمريم1100806355765

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوكلالقادر عبد1100807356096

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنكنيإبراهيم1100808356103

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعاقبهشام1100809356123

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسرديخدوج1100810356191

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويساجدكريمة1100811356289
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الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسايحسعيد1100812356450

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصالحيمريم1100813356624

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالغسكينة1100814356784

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزايأشرف1100815356866

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشيظميفاطمة1100816356947

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنجمةفاطمة1100817357160

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزوينحكيمة1100818357224

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويماماسعزيز1100819357407

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكبيريسعيد1100820357741

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبيترهاجر1100821357785

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحبابياسماعيل1100822357800

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوالزيتيمحمد1100823357946

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوفارساللطيف عبد1100824358317

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعامريالحميد عبد1100825358707

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمحفوظأيوب1100826358725

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدروشرشيد1100827358776

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشريقيالحميد عبد1100828358839

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتحهشام1100829358865

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمربوحعمر1100830358976

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشبابعمر1100831359047

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينمجيمصطفى1100832359065

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينافعسارة1100833359115

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنصرالخالق عبد1100834359229

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعرجاسماعيل1100835359335

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمحفوضيعادل1100836359543

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعيانيجواد1100837360051

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياليابوريخديجة1100838360092

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوسيبتيالزهراء فاطمة1100839360100

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبها ايتموسى1100840360211

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفائقفاطمة1100841360585

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرشودخديجة1100842360977

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسنيالعالي عبد1100843361260

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرتيتسعيدة1100844361336

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعزوزيليلى1100845361632

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييحىحسن1100846361683

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمتاوكيلنوال1100847361721

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحزابلحسن1100848361965

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويافكنيشنزهة1100849362000

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالجاللالمطلب عبد1100850362113

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعلوليسرى1100851362120

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرشعبداللطيف1100852362125

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمامةزكرياء1100853362205

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدركسناء1100854362719

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبكراويسوكينة1100855362767

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعماريسكينة1100856362814

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصافيهيام1100857362943

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشتوكادريس1100858362989

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأزروالعمر1100859362996

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالخضرخديجة1100860363009

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويميرداسغزالن1100861363237

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسليمانيهاشم1100862363297

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقسميالغاني عبد1100863363328

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنادريمحمدعبدالعظيم1100864363329

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعسريةربيعة1100865363343

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالذهبيمينة1100866363701

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرياضمحمد1100867363709

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبويكورارمريم1100868363847
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الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينورانياسماء1100869364354

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبورجازينب1100870364789

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيااحمد1100871364981

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجابرحميد1100872365531

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشنكافالمهدي1100873365786

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامهيسعيد1100874366151

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنادريحمزة1100875366811

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنوريمحمد1100876367015

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعطوانيمحمد1100877367666

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزيزيزبير1100878368371

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسنيمحمد1100879369121

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياليزامأسماء1100880369399

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدرويلعبداإلله1100881369632

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإراويعثمان1100882369689

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنبلأسماء1100883370325

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخربوشخالد1100884370353

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعاشقسعاد1100885371592

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراشديوسف1100886372083

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأعبليوسف1100887372574

1100888372871IBTISSAMEL ABBASSIالحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوي

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزكروميسعيد1100889373303

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعلياللطيف عبد1100890374058

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكحلعادلة1100891374414

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشينوفطارق1100892377522

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدادىسلوى1100893377556

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويارزيكعبداللطيف1100894377669

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكثيرأحمد1100895377915

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويايوبيفتيحة1100896378581

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرمانجهاد1100897378597

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنبيبحلوبنة1100898378611

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنباركسعيد1100899378932

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخصوصالدين جالل1100900379187

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغريبعبدهللا1100901381455

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجناناتالغني عبد1100902382365

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويديانيمحمد1100903382973

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمرابط الحداداألمين1100904383342

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفرجيهشام1100905383553

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطاهريعزيز1100906383574

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصاقيزكرياء1100907383829

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمتوكلفاطمة1100908384168

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبروكحسن1100909384439

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالماكريإلياس1100910384515

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلوينعيمة1100911384583

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسيحمزة1100912385145

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمصدقرضوان1100913385667

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخدوجاديوسف1100914385854

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالملوكيمونية1100915386362

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالموذنعمر1100916386424

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفقيريرشيد1100917387157

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعامرالمختار1100918387311

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويضنينالمهدي1100919387324

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفاخوريهللا عبد1100920387446

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوحيديوسف1100921387480

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزروقالصحراوي1100922387571

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكرامالحسان1100923387600

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبادلينادية1100924387847

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبعيدعادل1100925388268
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الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينصراسماعيل1100926388324

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصلحيرضوان1100927388416

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحريريمحمد1100928388616

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزكاريوسف1100929389235

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبغداديزكرياء1100930389368

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفخررضوان1100931389604

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمطريسهام1100932389708

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشكدانمراد1100933390184

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتوخياسين1100934390257

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفهميجميلة1100935391406

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشيبوبالسالم عبد1100936391560

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخرازعبداللطيف1100937391613

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطويلمارية1100938391737

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيبالعادل1100939391742

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرشدأسامة1100940392557

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين شمسالياس1100941392981

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشبانيحميد1100942393090

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناصريونس1100943393807

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحينوخديجة1100944393836

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحقيقاسماء1100945394245

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفنانياسين1100946395140

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكبايشسعيد1100947395142

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموهوبخديجة1100948395343

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعماريعزيزة1100949395450

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالورزازيحسن1100950395664

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأحمد أيتمليكة1100951395899

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتاغيعائشة1100952396025

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعنانينجاة1100953396059

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمجذوبزهرة1100954396810

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالتامريالغاني عبد1100955397024

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالركيبيمحسن1100956397247

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنانيعمر1100957397601

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنحيدةمحمد1100958398662

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعرشيسفيان1100959399058

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزهيخديجة1100960399387

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوشطيبخديجة1100961400111

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمذكوريحسناء1100962400510

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحميديأيوب1100963400684

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزويننجوى1100964400936

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخلداويعبداللطيف1100965401050

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعبدالواحدعائشة1100966401176

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباريأحمد1100967401865

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرنيحسناء1100968401868

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصدقيمنى1100969401921

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحبيبأيوب1100970402477

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالماكرينازك1100971402567

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمدونيعزيزة1100972403020

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوخليفيفاطمة1100973403149

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضليأسامة1100974403503

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويازكاغفاطمة1100975403568

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفريحرشيد1100976403670

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرةالزيتونية1100977403787

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويألتاناحماد1100978403803

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتامركريم1100979403820

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحادحبيبة1100980403831

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغازيمحمد1100981404325

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبغولةيوسف1100982404429
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الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياسماعيلياحمد1100983404920

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياللوزيمريمة1100984405815

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدرقاويراضية1100985406077

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسمياءعبدهللا1100986406309

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصلعيمصطفى1100987406622

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلوحيخديجة1100988406728

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويداوديعزالدين1100989406776

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعقادخولة1100990406837

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعمريعمر1100991406882

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبورجىالحبيب1100992407338

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلفحلحكيمة1100993407452

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحموكةالهام1100994407514

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزمرانينورالدين1100995407561

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشوفةمريم1100996407788

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعيبودالمصطفى1100997407916

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمصلوحيالمصطفى1100998407982

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييعزلطيفة1100999408025

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوعنانسارة1101000408075

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبعالمصطفى1101001408209

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسناويفتيحة1101002408534

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرابححكيمة1101003409506

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبروكياسين1101004409703

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبكريسكينة1101005409843

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجناحعبدالوهاب1101006410050

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوحاجيالكريم عبد1101007410395

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسالممحمد1101008411249

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراجيأيوب1101009411299

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعيشيمهدي1101010411383

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويياسينلحسن1101011412040

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينصيراسماعيل1101012412326

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينصيرعادل1101013412394

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمكوديعبدالقادر1101014412727

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتحيعبدالكريم1101015412820

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكباصحمزة1101016413373

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالريسالسالم عبد1101017414072

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمخنترمحسن1101018414372

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحاجيالرزاق عبد1101019414816

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسانيالغني عبد1101020415020

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالواليأمين محمد1101021415270

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياسليمانياالله عبد1101022415495

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعبادالمصطفى1101023415561

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضلالعزيز عبد1101024416179

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأتحاشخديجة1101025416282

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمندورعمار1101026416518

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياللوزيعبداالله1101027416635

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعافيلبهيجة1101028416713

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياحمد بن ايتعزالدين1101029416830

الحي المحمدي زنقة ابن حزم الفيليت المحمدي الحي السبع عينالبحتري. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعطاشمحمد1101030417029

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدهاجيثورية1101031417315

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويelidrissiحفيظ1101032417720

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمريم ايتلحسن1101033418014

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلخميريالمصطفى1101034418075

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزيزأيوب1101035418338

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشرقي بنحسناء1101036418999

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكداونيبشرى1101037419329

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامجيدعبدالفتاح1101038419839

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمخيارمراد1101039420265
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكرونفتيحة1101040420505

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبومعانأسماء1101041420578

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزوزيمحمد1101042420718

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنتفعأسماء1101043420936

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعضاجسعيد1101044421312

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلقاسملحسن1101045422026

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحاجيهشام1101046422065

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرضيمحمد1101047422795

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبهادييونس1101048423129

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجوداتحسناء1101049423535

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييوكينالعزيز عبد1101050424073

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلمالحةسعيد1101051424273

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقندريالوافي عبد1101052424312

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغافيرابراهيم1101053424359

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينوراويالعابدين زين1101054424659

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمدانيأسماء1101055424842

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوعزاوييوسف1101056425208

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخياطيسعيد1101057425433

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمزيلحجيبة1101058425652

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرياحي مشماشةيونس1101059425708

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعالوياحمد1101060425870

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلديعمر1101061426007

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامغارابراهيم1101062426139

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنفياحمد1101063426489

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسالميسفيان1101064426915

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبواخساسأيوب1101065426965

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسعيديوجدان1101066427804

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيرالجملمحمد1101067427882

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرماعيعتيقة1101068428145

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياموشجواد1101069428174

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأكنيسمية1101070428948

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجليفايزة1101071429507

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأكنيالسالم عبد1101072429706

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي االمغفورخديجة1101073429729

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكال بنسميرة1101074430112

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهدانيأيوب1101075430201

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراويحسناء1101076430469

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرخوسمحمد1101077430676

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرازسميرة1101078431154

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمروىالزهراء فاطمة1101079431327

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفهميالزيتوني1101080431766

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشقيريحنان1101081431953

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرجراجيعبدالصمد1101082432346

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينواسحورية1101083432609

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشرفوفاء1101084432624

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنوسيعثمان1101085432972

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكزوليزينب1101086433082

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياجاعةعبدالرحيم1101087433137

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبدالحسناء1101088433521

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمصلوحيمحمد1101089433852

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزواويخالد1101090434458

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرشدياسين1101091434772

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبروكالتباري1101092434780

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامرينساسماء1101093434944

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباياالزهراء فاطمة1101094435289

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطنفوحيعلي1101095435586

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسافريإبراهيم1101096435703
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيازوفاء1101097435815

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكعبيوسف1101098435957

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطنجيفدوى1101099436076

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزعكوكحمزة1101100436937

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشاويعزيزة1101101437476

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفرشيابراهيم1101102437570

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطاهرييونس1101103437580

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفرينديعبدالصمد1101104437669

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفائزحياة1101105437972

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطاهريسلوى1101106438030

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوتيقمريم1101107438968

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييبة بنابراهيم1101108439058

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشهريسرى1101109439069

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزويهليهشام1101110439250

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسينيآسية1101111439362

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين فخربوشعيب1101112439782

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويردناويفتيحة1101113439853

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويايوببوشرة1101114440379

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنتصرنورالدين1101115440581

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبستانيعائشة1101116441214

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبكراويحياة1101117441707

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلفاضلةحمزة1101118442183

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعسريةنعيمة1101119442406

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمساوييوسف1101120442420

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصابريأحمد1101121443085

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنسيويكمال1101122443277

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحلواتعادل1101123443321

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوخيررشيدة1101124443418

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالداوديكوثر1101125443440

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخليلمريم1101126444095

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسكرياللطيف عبد موالي1101127444216

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمرموشنعيمة1101128444280

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطاهرأنس1101129444287

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبشاريالمهدي1101130444849

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمفتاحيحليمة1101131445079

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياراويالحسن1101132445376

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويواكريم أيتزاينة1101133445420

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزيانالزهراء فاطمة1101134445427

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحدمونعثمان1101135445520

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكديدسعاد1101136445875

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمصطفىزراد1101137446098

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوصفراحمد1101138446673

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهواريعمر1101139447131

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشريفزكرياء1101140447231

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبادومحمد1101141447860

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفايديجهاد1101142448440

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوعيسعبدالفتاح1101143448799

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمهديرالصمد عبد1101144448810

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكاسنهيلة1101145448817

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغفيرعبدالكبير1101146448946

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرواحهدى1101147449098

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبولمانسكينة1101148449501

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعزوفنجاة1101149449629

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالساكيبوشعيب1101150449646

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينباحداايوب1101151450168

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعتليسعاد1101152450374

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعسريبدر1101153450641
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبروكأميمة1101154450923

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكريمينجاة1101155451071

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبياضمحمد1101156451496

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمساعدزكرياء1101157451574

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقاسمييوسف1101158451654

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمسكاويعيسى1101159451849

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسوالكضحى1101160451952

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسهيلرضوان1101161452139

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنوتيعثمان1101162452435

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمومنيكوثر1101163452705

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفارسمحمد1101164452723

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسويسيموسى1101165452770

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحرازسكينة1101166452815

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبانيامحمد1101167453108

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوريمكوثر1101168453933

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمجريغزالن1101169455189

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبافضيليشهيدة1101170455784

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسكاماسماعيل1101171455826

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسكامسعيد1101172456158

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييوس ايتفاطمة1101173456773

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمستغفرمحمد1101174457727

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوهاليحنان1101175457917

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكرامسناء1101176457962

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكداريرجاء1101177458028

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسعيديسهيلة1101178458115

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويببخورمريم1101179458420

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمصارأحمد1101180458549

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويملينمصطفى1101181458550

1101182459019AyoubEssabirالحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوي

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياهامدحنان1101183459350

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمريم أيتليلى1101184459544

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسليمانيخديجة1101185459568

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراضيهاجر1101186459622

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهديهشام1101187459644

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرحبيبشرى1101188459734

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمهرسليمان1101189460111

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعجاجيالرحيم عبد1101190461034

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويازغيياسين1101191461128

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبشريسناء1101192461288

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفتيحيسكينة1101193461492

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمعادرنزهة1101194461900

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنضوريالحي عبد1101195462413

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمتوكلالمصطفى1101196463348

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحداديالواحد عبد1101197463590

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرنيشةنعيمة1101198463848

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعاشاسماء1101199463941

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياعريبةفاطنة1101200463953

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغوتيليلى1101201464065

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويونيرهند1101202464493

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياروشسعاد1101203464801

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحمدانيالجليل عبد1101204464811

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكجيميوسف1101205464894

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغزليمحمد1101206465229

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالباجييوسف1101207465661

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشاويخسناء1101208465881

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصابريمريم1101209465989

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتزكي آيتمحسين1101210466019
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوديعياسين1101211466316

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبرزليسارة1101212466554

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزعيمعمر1101213466712

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسبيقأسامة1101214466955

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصبرونسكينة1101215467222

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوتيقليلى1101216467284

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزاهديمحمد1101217467346

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرقيقادريس1101218467464

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجرمونيالجياللي1101219467653

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنجامروان1101220467673

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويربوحأحمد1101221467787

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعصفيريخديجة1101222468197

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمسكيزهيرة1101223468279

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكحالويالدين أشرف1101224468372

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابوامامةاسامة1101225468393

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي الدين عزعباس1101226468837

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسميرالمهدي1101227469048

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويساليممريم1101228469620

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين بدرنادية1101229469731

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعبدونفريد1101230469968

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشهيدحنان1101231470014

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفضيلهشام1101232470625

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتجانيسعاد1101233470863

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحفضانسمية1101234470953

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكمالزينب1101235471020

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسباعيالعالي عبد1101236471359

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبليطرتيبة1101237471462

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشوقيالهام1101238471712

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلويسمية لاللة1101239472044

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلعروشرضا1101240472124

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرباعيالسالم عبد1101241472185

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعاشجليلة1101242472207

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقصورعفاف1101243472537

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشكيرفاطمة1101244473277

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعادهشام1101245473429

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعنةسمية1101246473508

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالنتصارأشرف1101247473541

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصالحيالبوعزاوي1101248473677

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهللا حبيبمحمد1101249474865

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعتيقةنفوسي1101250475131

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلغميضسمية1101251475905

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزعرا أبوالرحمان عبد1101252476788

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطية ابواالله عبد1101253477212

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفريدهللا عبد1101254477355

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسباعيالعالمي1101255477441

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرابعحميد1101256477698

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفقيرسعاد1101257477711

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبربوشنادية1101258479431

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينوزريهشام1101259479683

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبولعلمعائشة1101260479842

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبزاويسمير1101261479900

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصخريعبدالرحيم1101262479932

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياليوسفيأبوسفيان1101263479997

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمساعدالكبير عبد1101264480428

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعالمالعالي عبد1101265480739

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجبوررشيد1101266481065

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتيليوةأسماء1101267481605
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمساعفالمهدي1101268481689

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمفضلاحمد1101269481726

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرزاقالهادي عبد1101270482178

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعبدالويالحسن1101271482265

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدريويشالكبير عبد1101272482654

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناديأمال1101273482667

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأشغوغخديجة1101274483138

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبعزوزيسارة1101275483251

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنقيريالفتاح عبد1101276483747

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكرينيمحمد1101277483782

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوزيانهشام1101278483848

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقبولعثمان1101279483899

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويربشياالله عبد1101280484142

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلمحوركمحمد1101281484222

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنسليمانمحمد1101282484849

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتاحنادية1101283484922

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينعمانيوسف1101284485292

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطهرانيالجياللي1101285485355

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبركوزرشيد1101286485410

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوسبعالحسن1101287485575

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعارفالمصطفى1101288485625

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعطاويوهيبة1101289485795

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهلسوسسعيد1101290486166

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجناتيرشيد1101291486225

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدوقيامحمد1101292486241

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرقية بنسهام1101293486377

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحروصيمارية1101294486720

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفراويمحمد1101295486787

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلعسيليةفدوى1101296487000

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالباينةنعيمة1101297487066

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكحيليرضوان1101298487091

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزياتنورالدين1101299487636

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمستقامعصام1101300487854

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالريحانيأحمد1101301488229

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناشطييامنة1101302488526

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحاج ابنهللا عبد1101303488913

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويربيعسلوى1101304488977

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامليلسعبدالعالي1101305489390

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفؤاديعزيز1101306489493

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعروسيمنى1101307489690

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينوةالياس1101308490300

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوزرودمروان1101309490915

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمخفيجهاد1101310491463

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويندمسعودإلهام1101311491512

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييوسفيفاطمة1101312491515

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسحتخديجة1101313491560

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخنفارينورالدين1101314492129

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوخارمحمد1101315492182

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمزيلتورية1101316492773

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباحميحسناء1101317492859

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمداويحميد1101318492907

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمكاويحمزة1101319492973

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالراويفوزية1101320493113

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمزيانيفاطمة1101321493449

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجيميرشيد1101322493637

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبيترياسين1101323493639

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرنخديجة1101324493735
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الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوليديمحمد1101325493743

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنجدينورة1101326493809

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمهوريلطيفة1101327494171

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويماديخديجة1101328494194

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزكرياءالمصطفى1101329494687

الحي المحمدي شارع عقبة بن نافع المحمدي الحي السبع عينعقبة بن نافع. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبرجيجيمحسين1101330494750

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمستفيدمحمد1101331495441

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيهيعمر1101332495443

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعليجةنجاة1101333496168

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكرموسيعادل1101334496361

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوراديحنان1101335497188

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأبوالكمالالزهراء فاطمة1101336497254

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخليفاتمصطفى1101337497284

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشهيدمروان1101338497392

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياحساين  ايتسعاد1101339497587

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمتيمنشيماء1101340497591

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدرواشيطارق1101341497812

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجدورفاطمة1101342497954

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتاريخيجمال1101343498275

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزنانيهشام1101344498396

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضليلبنى1101345498695

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخليفيالزهرة1101346498699

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفاضلالزوهرة1101347498724

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرفيعيوسف1101348499040

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوردةبشرى1101349499200

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوعظمحمد1101350499426

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشريفيمحمد1101351500139

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوبرنوسخديجة1101352500747

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبتاويحمزة1101353500824

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتابتهناء1101354501098

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالميرونشيماء1101355501217

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخيارإلهام1101356501318

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرةربيع1101357501424

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشفيقفيصل1101358501495

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشراديرشيد1101359501731

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعناويعبدهللا1101360502406

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهيبةرشيد1101361502408

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبولحيلتحسن1101362502450

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخضرةيونس1101363503011

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمعنوييوسف1101364503162

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناويمحسن1101365503247

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنضوريهللا عبد1101366503270

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمحفاضعبدالرحمان1101367503848

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحيالهشام1101368504136

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفوالنعالل1101369504748

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغيشىةسعيد1101370504912

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهاشممحمد1101371504971

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعدي اهموالحسن1101372505469

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسروالينسرين1101373505554

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعروفيحميد1101374505721

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكحيلسالم1101375505988

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنقبالعبدالوهاب1101376506065

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزهير ابنطارق1101377506459

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاسميخليل ابراهيم1101378506725

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي العمرانيحمزة1101379506799

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرفيقالزهراء فاطمة1101380507029

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرزقيالجليل عبد1101381507067
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عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينديدفاطنة1101382507078

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصديقالغفور عبد1101383507442

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمعاشيعبدالكبير1101384507680

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنشعيرةحاتم1101385507896

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنبريةسارة1101386508114

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمهديسلمى1101387508956

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحيمرابراهيم1101388509183

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياجرعامفاطمة1101389509536

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعمرانيرشيد1101390509801

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرضيإبراهيم1101391509918

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسويدينهيلة1101392509990

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزازعتيقة1101393510211

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعريكلطيفة1101394510285

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنصابرمنير1101395510367

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقطعونيفدوى1101396510436

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويداودأمال1101397510972

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرائدزكرياء1101398511432

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوكالسالعرابي1101399511585

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمزيغزينب1101400511620

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوهميالهام1101401511622

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزهريالمصطفى1101402511678

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويانصوليفاطمة1101403511760

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقصباجيالمهدي1101404512168

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعقارالنبي عبد1101405512353

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوزيرعزيز1101406512972

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخية بنعبدهللا1101407513116

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشادليالقادر عبد1101408513559

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزاويسميرة1101409513667

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمستكفيعبدالعالي1101410514555

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبشورالرزاق عبد1101411514840

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرادفمحمد1101412514897

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفائقعبدهللا1101413515049

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجميليالعزيز عبد1101414515455

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمزيانحسام1101415516255

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرازقيمحمد1101416516531

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبداويرحال1101417516788

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالجالبيزينب1101418516898

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكياطيسعيدة1101419517169

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحموديحسناء1101420517363

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبيروشمليكة1101421517449

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرشقيسناء1101422517716

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمو ايتالهام1101423517927

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمحفاضاحمد1101424518182

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتوميعثمان1101425518389

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحموديحسنية1101426518412

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنواويسعيد1101427518499

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصديقالعياشي1101428518709

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلزرقسفيان1101429518800

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغزوانيالجبار عبد1101430519491

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمزوارنزهة1101431519529

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموسوفاحمد1101432519552

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويماميخديجة1101433519659

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزهيدغزالن1101434519667

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشادليعبدالكريم1101435519764

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهواريمريم1101436519876

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلوانعبدهللا1101437520094

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبحمدمحمد1101438520153
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عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطالبيسليمة1101439520686

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمديحأنور1101440520693

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياشويبانيأحمد1101441520799

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبراهيميالكبير1101442521195

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمكريمالواحد عبد1101443521300

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجرمونيالمصطفى1101444521798

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبايامصطفى1101445522559

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياناسكوثر1101446523391

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخمسينجاة1101447523879

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباعسولحمزة1101448523928

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكريرمحمد1101449524119

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلوطفيالمصطفى1101450524310

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحمدانيحليمة1101451525190

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعضليابراهيم1101452525313

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحيمصعبدالهادي1101453525451

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبياضخولة1101454525492

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابنعيسىعمر1101455526092

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمرابطفاطمة1101456526227

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهللا عبد ايتفاطمة1101457526425

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمحماديبوعزة1101458526474

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقدوريزينب1101459526758

عين السبع حي الشباب المحمدي الحي السبع عينابن هانئ. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزعيميوسف1101460527053

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعبوشيالحسين1101461527061

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبطاينجاة1101462527093

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبدراويالحسنية1101463527150

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأغواشحسن1101464527188

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعالل بننورا1101465527230

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبيضمحمد1101466527284

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامشيشمحمد1101467527628

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزوكخديجة1101468527915

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالساقييوسف1101469527971

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسماحعبدالرحمان1101470528569

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبراقزيأميمة1101471529339

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويياكينينورالدين1101472529551

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوتارتةحياة1101473530055

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزيتونيالعالمي1101474530470

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين محيالحسين1101475531012

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعنانيخالد1101476531175

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباحستوتو أيتمحمد1101477531228

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويافروكيالتهامي1101478531242

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعديليوسف1101479531577

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصبحيطامو1101480532018

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسانيالمهدي1101481532221

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويساجدياسين1101482532287

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرديفسعيد1101483532417

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرعانالدين نور1101484532574

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياداحميدىالحسن1101485532637

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهيدوساحمد1101486532843

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحيانيالرحيم عبد1101487533221

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعثمانلبنى1101488533438

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإنفالسمحمد1101489533601

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأمنيزهمريم1101490533782

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمدان أيتالزهرة1101491534082

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالجاحظعثمان1101492534122

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخضريفؤاد1101493534298

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويميدانمولود محمد1101494534341

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشمسيحسن1101495534374
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عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسمالليالصمد عبد1101496534599

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحمريسعيد1101497534921

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويديديامال1101498535512

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأفقير أيتزينب1101499535539

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكادةامحمد1101500535567

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكنكيوفاضمة1101501535750

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويناصحأسامة1101502536004

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسانمشكوري1101503536809

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحقيمحمد1101504536976

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعروبيمصطفى1101505537213

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصياديأيوب1101506537377

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشهبونرضوان1101507537738

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسباعيحفيظة1101508537847

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعباسزهرة1101509537926

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباحيكلثوم اللة1101510538139

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبنينإيمان1101511539154

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتباعهبة1101512539238

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلهنةالحسين1101513540360

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلقصورمينة1101514540799

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويربيعكوثر1101515540929

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأجراراحمد1101516542161

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسنيياسين1101517542243

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحسنشرفان1101518542346

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغراسخالد1101519542390

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهارةعبدالعاطي1101520542533

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبكاريأمينة1101521542537

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخديريإحسان1101522542638

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتوفيقحسناء1101523542682

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمهداويياسين1101524542919

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياألزرقمريم1101525542986

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوبكرمحمد1101526543036

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغزالوينجاة1101527543613

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهالليعبدالواحد1101528544242

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمومن عبد ايتالحكيم عبد1101529544486

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأويديرالرحيم عبد1101530544763

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراويهشام1101531544974

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزاهرلحسن1101532545001

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنوالامينة1101533545041

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجمالمحمد1101534545217

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهالليادريس1101535545460

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحالكزكرياء1101536546174

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويامشيعمحسن1101537546222

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنلبحيويمنى1101538546268

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياكيبيالزهراء فاطمة1101539547503

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجو ايتالكريم عبد1101540548068

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجديسهام1101541548153

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرابعالغازي1101542548579

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرشاكالسعدية1101543548601

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخويلطيفة1101544548694

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغومريسالواحد عبد1101545548817

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعالممحمد1101546548841

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدوباجينورا1101547548849

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغانيالمهدي1101548549241

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقفيأحمد1101549549330

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبسكررشيد1101550549751

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلحفيانمنال1101551549894

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمو أيتيوسف1101552549975

319/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوحمان أيتحمزة1101553550061

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوهابالرزاق عبد1101554550114

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاريعبدالرحمان1101555550282

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوادالعظيم عبد1101556550886

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبارودةرضوان1101557551061

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوييازوفاتحة1101558551555

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويولداميمتيخليل1101559551602

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغزالنيحفصة1101560551744

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجوادايوب1101561551813

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلبويديسهام1101562551932

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبوراحيعبدالرزاق1101563552363

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصافيإيمان1101564552379

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوعالمالمصطفى1101565552891

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالهاشميليلى1101566553471

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياراوياالله عبد1101567553550

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغالمياسماعيل1101568553639

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصابريونس1101569554159

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدين جمالمحمد1101570554406

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعثمانينزهة1101571554994

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعلليمريم1101572555954

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويراضية بننعيمة1101573556170

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبورزوقشعيب1101574556212

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتوفيقينبيل1101575556997

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعاشرسهام1101576557070

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحوحنان1101577557118

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمغراويالزبير1101578557304

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكبرانادريس1101579557364

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمسامحربيعة1101580557588

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصديقيأسية1101581557867

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعطا أيتالصادق عبد1101582558555

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسبيل ابنالرحمان عبد1101583558678

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمهداويأيوب1101584558778

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزيتونيشعيب1101585559418

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعالمالحق عبد1101586559680

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغالية ولدوفاء1101587559918

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغلميفاطمة1101588560205

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعدنانيحفصة1101589560600

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصابركوثر1101590560678

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالمينخالد1101591560792

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبريسولكوثر1101592561157

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفريسسميرة1101593561218

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرياحي مشماشةاسماء1101594562959

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهلوانعلي1101595563195

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياجنيخاتشعيب1101596563474

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحيمصيوسف1101597563650

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمودنعبدالكبير1101598563971

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحنان عبدخالد1101599564127

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبطجميلة1101600564537

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحيميمريم1101601564904

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياعبيدةأيمن1101602564936

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكراعسعيدة1101603565124

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسودولطيفة1101604565229

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمغفاريحليمة1101605565555

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغزاويكبيرة1101606565851

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزوهيرعزيز1101607566644

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنحرفمحمد1101608567941

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغرباوينهيلة1101609568273
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخرازخديجة1101610569291

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجابرجميلة1101611569619

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفردوسيأمين1101612569848

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوهالشيماء1101613569872

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسليممصطفى1101614570053

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخنشارخديجة1101615570274

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفالححمزة1101616570606

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموالتيالعلوي1101617571027

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمساويإبراهيم1101618571182

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالركيكسفيان1101619572716

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوهريمهبة1101620572948

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمراحياسين1101621573474

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحاقيمحمد1101622574244

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحبيبيفاطمة1101623574341

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبسناويسعيد1101624574495

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالفيسسكينة1101625575020

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمخفيرشيدة1101626575260

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدرقاويبشرى1101627575375

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعصافريبوشعيب1101628576167

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنبيريمحمد1101629577041

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالساعيكريمة1101630577225

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأعرابأمينة1101631577546

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنبيياحمد1101632577547

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياقنجاوياحمد1101633577763

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنديرهاجر1101634578122

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدهاجزينب1101635578173

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنيرزينب1101636578963

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتوفيفالزيتوني1101637579095

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويسليممعاد1101638579228

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمهدييوسف1101639579330

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياوزكيضبوبكر1101640579418

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويصاديقياسين1101641579828

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعماريزهراء فاطمة1101642579995

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأداللأحمد1101643580356

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرحونبيل1101644580939

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباحسينفاطمة1101645581182

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمزرويسالم1101646581309

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنزروالالهام1101647581476

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشرحبليحميد1101648581794

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحيمصنورالدين1101649582100

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلعيناويحبيبة1101650582730

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلشهابزينب1101651582961

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزهرانغيثة1101652583976

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرابحيمحمد1101653585138

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنعبودكريمة1101654585315

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرمزيشيماء1101655585460

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرغاتينادية1101656585631

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي شنانامينة1101657585827

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمهتممريم1101658585846

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعكرينبيلة1101659586204

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحلوحمزة1101660586496

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبشورهند1101661587873

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنحماديهللا عبد1101662588113

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبصاصيابراهيم1101663589085

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوبطانةسمية1101664589189

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزهيليمحمد1101665589195

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياالدريسي الغنيميابتسام1101666589425
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عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبولحيةسميرة1101667589846

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلشهبفاطمة1101668590837

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحاطبيحميد1101669590860

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوتمزوغتخديجة1101670590987

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعقيلمحمد1101671591112

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويماسكيالمصطفى1101672591183

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويهشومياالله عبد1101673591921

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمرغوبيعثمان1101674591953

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصرديإبراهيم1101675592631

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعتوبينادية1101676593441

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوتيقسمية1101677593894

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناجيالهادي عبد1101678594350

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحسانزهراء1101679594618

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالبلدياسماعيل1101680594627

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويطشطاشطارق1101681594912

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياهديويالزهراء فاطمة1101682595005

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناهيعمران1101683595043

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياحمد أيترشيدة1101684595146

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفالحالرحيم عبد1101685595769

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويزهيريسلمى1101686595902

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوراسنادية1101687595905

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمجدوليليلى1101688595959

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسويهليسميرة1101689596230

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلخيرمريم1101690596290

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشيخ بنسناء1101691596377

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالكعبوشيمنال1101692596855

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرايس نايتفضيلة1101693597649

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالخلدونيبهيجة1101694597670

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمغراويرقية1101695597920

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشكرهللاحنان1101696598384

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشفوعيكوثر1101697599099

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويدرنانأيوب1101698600523

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأموكالمليكة1101699601009

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحموشحسن1101700601263

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحسين  افقير ايتالوكيل عبد1101701601679

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمواحديطارق1101702601711

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسالمييوسف1101703602719

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسماميمصطفى1101704603064

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتالتالزهراء فاطمة1101705603664

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحمزاويطارق1101706604188

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأوعبوالصمد عبد1101707604490

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالراويبلقاسم1101708604622

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويإدريسيحمزة1101709604732

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلكردأيوب1101710604754

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنرجسيالدين عماد1101711604757

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويقدور حمى ايتايمان1101712604847

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاسم أبومعاد1101713604911

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعموريجعفر1101714605163

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالغربيالفاطمي1101715606216

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطاهرييونس1101716606251

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالشديد االدريسيابراهيم1101717606618

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلعزيبشمياء1101718606879

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلحمويدحميد1101719607238

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويملوك ايتمريم1101720607459

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسعداويفاطمة1101721608117

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلخروجمحمد1101722608405

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعطارعبال1101723608653
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عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالجالحميد عبد1101724608761

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالدوهاويرجاء1101725609204

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعلوشايوب1101726609355

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغروبيياسين1101727609727

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبكارمحمد1101728609751

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبرزيقهشام1101729609851

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعلوانيالزهراء فاطمة1101730609879

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالقاسميالدين صالح1101731610894

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعزابوداد1101732611032

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجومصطفى1101733611813

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكريمعادل1101734611917

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمنيرمروان1101735613517

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحليمةمزيات1101736613886

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوكنوارضوان1101737614321

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأوحاجربيع1101738614725

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعماريالسعدية1101739614916

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعدنانيرواح1101740615363

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالجرجينيأيوب1101741615390

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحالويمحمد1101742615404

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمبشورمحمد1101743615517

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويكوفرى ايتياسين1101744616265

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالزينمريم1101745616459

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعبودوابمان1101746616497

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويمجرينسيمة1101747616734

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويوصاطأمينة1101748616740

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينايتسيحسناء1101749616885

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلكردعبداإلله1101750617729

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبوتزرتعائشة1101751618366

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويعيوشبهية1101752618410

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسكاتأحمد1101753618433

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالطالب ايتهشام1101754618853

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالوديعسارة1101755618928

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفكيريغزالن1101756619691

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفقهيالزهرة1101757620048

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالرفاقيإقبال1101758620539

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويرياضالرحيم عبد1101759620914

عين السبع ممر المدارس المحمدي الحي السبع عينابن العوام. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبنسلوممراد1101760621085

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوينحالالمختار1101761621395

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويغرضيعاطف1101762621528

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالناجحبدر1101763621678

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفرحانمحمد1101764622018

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالصالحيحسناء1101765622281

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويشليح ايتأسماء1101766622688

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعالكييوسف1101767623206

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخليلبوشعيب1101768623968

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويروحيهاجر1101769624285

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبلمالسومية1101770624591

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويتاكميكريمان1101771625194

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحنيني ايتخديجة1101772625597

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأضرابسميرة1101773625697

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويفتحالرافع عبد1101774625821

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالمغيرعزيز1101775625823

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياراويهاجر1101776627396

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحيانمحمد1101777627435

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويخطيبخالد1101778628460

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويجليليالحكيم عبد1101779628692

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالسماحيهودى1101780630609
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويحجيمحمد1101781631228

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالعسريعمار1101782631263

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويابيجوابراهيم1101783631349

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويأطلحاحنان1101784632550

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباريشمنير1101785632858

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويلميسييونس1101786632919

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويبالغزالن1101787632992

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانوياملضيرعبد الغفور1101788277163

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحبش يناجيم1101789350134

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالنجميمحمد1101790396282

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويموهينعبد اللطيف1101791455075

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالحبش يهشام1101792477855

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويالضميرياملصطفى1101793609675

عين السبع شارع خالد بن الوليد المحمدي الحي السبع عينالمقدسي. ثاالتربية اإلسالميةالثانويباريشمنير1101793632858

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجعيتيمحمد1090001242378

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويناومأشرف1090002242542

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكمالسعاد1090003242774

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويطبيخيسناء1090004242915

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحباشزينب1090005243052

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالبدوىمحمد1090006243190

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالباقتيكريمة1090007243937

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالربيكرشيد1090008245243

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمشريقينادية1090009246535

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعياشأمال1090010246653

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمرغوبزينب1090011246685

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالهفتةالعزيز عبد1090012247565

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويباهاقيالرحمان عبد1090013247637

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالراجيدعاء1090014248281

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحبرشالاحسان1090015249633

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعرويبدر1090016250126

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعسليايمان1090017250291

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالصديقيكنزة1090018250603

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخربوشالهادي عبد1090019250698

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالفاللي أيتإبراهيم1090020251040

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخالديهجر1090021252198

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويشكدالالحليم عبد1090022252341

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبحيثخديجة1090023252484

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحكيمسلمى1090024252828

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجمهوريسرى1090025253443

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبلفاضلةالزهراء فاطمة1090026253761

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويناصريعبدالعالي1090027254474

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكمالحياة1090028255790

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالغزنامارية1090029255972

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويباكريالمصطفى1090030256676

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويشيبيمحمد1090031257292

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويشبريامال1090032257384

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالناقياحمد1090033258443

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويأباحاجأيوب1090034258613
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعمروشياسين1090035259199

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخينزهة1090036259351

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويوهيبنورة1090037259804

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياألعرجمحمد1090038261263

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحلحولغزالن1090039262204

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياجروساوناميمة1090040262521

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالغليظحمزة1090041263522

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالزيانيشيماء1090042263954

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالشاميمحمد1090043265222

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويرزيقأمين محمد1090044265376

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحسنييونس1090045268445

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويزيزمريم1090046268658

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالصافياسماعيل1090047270523

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويساخيانس1090048272349

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالخزرجعتمان1090049274129

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمحبرجاء1090050275558

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمناديسارة1090051279474

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتجدةسعد1090052280746

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمترجيالصمد عبد1090053281901

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويسرحانرشيد1090054282525

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلفريدمراد1090055283386

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالضحىإيمان1090056283611

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويصفصافيسمية1090057283612

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجربالأنس1090058284263

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالطرنباطيسكينة1090059285060

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالزراعيمعاذ1090060285299

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالقصطاليقاسم1090061285484

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويركاديسعدالدين1090062285658

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالميارزكرياء1090063285986

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحدادالحفيظ عبد1090064287391

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويناديةالوكش1090065288920

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخضراويالتباري1090066290615

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبلبركيالشيماء1090067291365

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعلميعمر1090068292070

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبرجأنس1090069292904

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمسنينإلهام1090070293083

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويهشامأمين1090071293459

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحسوانيأسامة1090072293823

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتضامنة ايتزكرياء1090073294073

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحمودانهال1090074295329

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتباليحياة1090075295496

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعبيداتإيمان1090076296242

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعبادالدين صالح1090077297758

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالداوديمريم1090078297783

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنصغيرأميمة1090079300392
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35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحمدونينوال1090080301078

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمرابطزهير1090081302608

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمنصوريمريم1090082302954

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويهشامخديجة1090083304184

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوينضاليزينب1090084305747

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحراريسمية1090085307008

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكصيريمريم1090086307024

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالشواربيأيوب1090087308235

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمفراحسارة1090088308290

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمطرأسماء1090089308326

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلوتمريم1090090308554

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويفريحأنس1090091309562

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلفظيمريم1090092312977

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنهم ايتلمياء1090093313825

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويرياناميمة1090094314403

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمتقيالشيماء1090095315780

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويدحمانيمحمد1090096316500

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويباسمفدوى1090097316689

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكيحلهاجر1090098318689

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويركيعيفاطمة1090099320758

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويأجليلبدرالدين1090100325471

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالزيدانيهاجر1090101328413

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمساعدخالد1090102331056

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويفهمياسامة1090103331406

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياإلدريسي الحميدييحيى1090104338055

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكنونيحسناء1090105338555

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبوعودمروان1090106341012

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالزينسناء1090107341665

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمتيقالزهراء فاطمة1090108341991

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالقاريأمين1090109344395

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمتبركيوسف1090110345389

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويقاواهند1090111348962

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكاملسكينة1090112351634

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلكردلمياء1090113353076

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالماهيريخدوج1090114353684

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويامشكحعالء1090115356561

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمسكينيرضوان1090116359402

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلحضرياسمين1090117360215

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمعزأنس1090118361061

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويفريدأيوب1090119362043

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياالراويامين1090120362556

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخلخالرشيدة1090121364209

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبالليسارة1090122365266

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويشربنوارضا1090123370948

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالساعيالزهراء فاطمة1090124371446
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويرباحيحيى1090125375126

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويأحاسمية1090126377352

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنجديرضا1090127381583

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعقاركلثوم1090128388862

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنشرفيسفيان1090129390853

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويزينونكوثر1090130391733

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحسنأميمة1090131394228

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمكريمشعيب1090132400090

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالدعادعيفرح1090133401109

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنمنصوربثينة1090134401989

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويوعالمريم1090135404568

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبوزيعبدهللا1090136408271

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالوالدياكرام1090137415927

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكردودياحمد1090138416214

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجفاءالزهراء فاطمة1090139417761

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخديمنوهيلة1090140419897

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلبيدعماد1090141423382

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتاجيخولة1090142425038

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخطابيمحمد1090143431353

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمخطوطمحمد1090144435438

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبلوردةوفاء1090145436331

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالصايليشامة1090146439809

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمتوكلتوفيق1090147441862

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنانييسرى1090148447826

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبفيسمروة1090149448284

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلشهابعبدالرزاق1090150448798

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوينصريسلوى1090151454059

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجاللدنيا1090152454519

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبصليخديجة1090153457027

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويافكانرشيد1090154459334

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتغزريوئام1090155460796

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحيانيسلمى1090156461472

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعياطحفصة1090157462790

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعبيدعبدالرحمان1090158467078

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكخوامال1090159469406

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويشنانلطفي1090160471017

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويغفيرالعالي عبد1090161474612

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويغرابهجر1090162475404

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبوغاضالرحمن عبد1090163477016

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويأكضيضياسين1090164477078

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحراكحمزة1090165480788

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالبحريوفاء1090166482216

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبرحيلةيونس1090167487405

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكالفضحى1090168487824

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعيسوينبيلة1090169490973
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعوادرشيد1090170493948

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلحبيشيسناء1090171494142

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويابناينمحمد1090172495703

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالهاشميزينب1090173496422

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبوطرةزينب1090174497556

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالبوعزاويمريم1090175497703

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكوركينخديجة1090176498339

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويادارامين1090177499812

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويساحيبسمة1090178500591

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعزوزينورة1090179501372

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتجطيطالقادر عبد1090180506527

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويهواريةحمزة1090181507820

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالزهراويوفاء1090182508034

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنفتيحاميمة1090183513923

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمرينيأشرف1090184515564

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبراديمريم1090185518033

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالغباريوسف1090186520305

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبوكادحليمة1090187521817

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمرتجيحنان1090188523095

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياوعميجميلة1090189523359

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوياصلونعمر1090190525086

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمنصورمعاد1090191526677

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالطويل قائدزكية1090192528107

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويستاتأسامة1090193528748

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعشابسناء1090194531619

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالسعيديليلى1090195531672

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتقيزينب1090196533994

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكامليحكيمة1090197534384

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبودادالزهراء فاطمة1090198540350

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويدكيررشيدة1090199540787

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحاج ايتحمزة1090200542063

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويرفيقمروان1090201547295

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانوينصيبشيماء1090202554697

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبراهشام1090203555177

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكاويهاجر1090204556838

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخرافيهند1090205557502

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالصغيراحمد1090206561301

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالشابيخولة1090207562069

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمكروزميلودية1090208566811

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالبازاكرام1090209572673

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالبناكيالزهراء فاطمة1090210573416

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويفروقنهيلة1090211576247

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالدفاليمصطفى1090212579282

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالكوشإيمان1090213583641

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبلهوانسلمى1090214584045
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمواهبحمزة1090215588249

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويأنصيرأيوب1090216589055

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالتجاريالزهراء فاطمة1090217589603

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالعويناتمريم1090218593061

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويهللا حبيبإكرام1090219593226

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويغاليسكينة1090220596955

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحافظمحمد1090221601028

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمنديرمحمود1090222603582

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمحفاضقاسم1090223603642

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحركاتالمصطفى1090224604934

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويرقيبسكينة1090225605935

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحمراويبدر1090226609723

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويعماديوسف1090227610175

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالواسعالزهرة1090228612192

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويكعنانياسمين1090229612207

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمجدولجيهان1090230616035

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالمينوريزهرة1090231618618

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويتفالةادريس1090232620099

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويخياراحمزة1090233624234

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويصوابيمحمد1090234624297

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويدوالفقارنهيلة1090235625288

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويلغليميايمان1090236626574

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويبنسعيدسكينة1090237626961

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحسامشاكيري1090238628341

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويحنافرضى1090239631043

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويالحلويالدين سيف1090240631805

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويمهداويمروى1090241634760

35 رقم موديبوكيتا شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  موالي عبد هللاالمعلومياتالثانويجربالأنس1090242284263

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالديبسعاد1080001240563

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحمصأمين1080002240795

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمرتزقاسماء1080003240808

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويغلنشوكيوسف1080004240908

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمجاهدوهيبة1080005240919

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحبيبحليمة1080006240984

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويباحلو أيتالعالي عبد1080007241153

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأبكوراسماعيل1080008241446

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمومن عبد أيتهللا عبد1080009241673

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويموساويمحسن1080010241924

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحبشيفاطمة1080011241967

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمعطاويعبدالرحمان1080012242482

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمصدقهشام1080013242750

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحبزيزياسمين1080014243163

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلمخاخيبدر1080015243325

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبلبوكوثر1080016243387

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوسدرةياسين1080017243522

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويغريزيلزكرياء1080018243580

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمقبولطريق1080019243705

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبولحياوجدان1080020243768
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوعمرانحسناء1080021244117

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمحجوب ايتالحسين1080022244329

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويشكورتحمزة1080023244517

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويوصيفمنى1080024244520

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويرديلياسر1080025244703

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخليلياسين1080026244827

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمطيريعطيات1080027245445

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويشاكرفاطمة1080028245872

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوصالحسلمى1080029246252

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويافريوةحمزة1080030246666

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويدقاقيسعيد1080031246709

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعزوزيحمزة1080032246827

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعطاياسين1080033246874

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويفهيمطارق1080034247161

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلفحلآسية1080035247390

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبورشيم ايتالحسين1080036247416

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحيونسكينة1080037247573

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوينجيحيمهدي1080038248140

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويكالخيحنان1080039248208

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويطاشةمحمد1080040248324

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحروشالفتاح عبد1080041248558

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلحلوإيمان1080042248586

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالصديقخالد1080043248699

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالساقيالدين صالح1080044249670

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالغضبانسعيد1080045249693

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعلي ايترشيد1080046249739

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالطاهريالعالي عبد1080047249809

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويهيليايوب1080048249824

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحريز ايتمحمد1080049249885

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويضامنمنى1080050250161

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياحمد ايتأمينة1080051250446

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلحسن ايتعلي1080052250563

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويصونةوفاء1080053250795

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالهبطينورالدين1080054251582

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالزكاريصوفية1080055251636

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلكويسبديعة1080056251928

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويكيديالحسين1080057252023

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويسيافيعمر1080058252959

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويصغرونيدونية1080059253398

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمومن عبد ايتاإلله عبد1080060253604

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالصامديأسامة1080061253767

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالخوةعبدالعالي1080062253824

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويفظوالأيوب1080063253864

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمسافرغزالن1080064254084

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويساسيزكرياء1080065254292

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويموفوضخديجة1080066254310

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويامحايشعادل1080067254757

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويكريممحفوظي1080068254780

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويددوحربيعة1080069255062

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلمسلكغزالن1080070255077

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبدةعبدالرزاق1080071255303

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالملوكيأمينة1080072255590
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالخضيرنورالدين1080073255968

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالدهيشمحسن1080074255970

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويناصر ايتزينب1080075255981

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحسونيعبدالرحيم1080076256907

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالكريميامينة1080077257116

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأكندوالمالك عبد1080078257241

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويجراداسية1080079257704

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوراسمروة1080080257753

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالهواريالزهراء فاطمة1080081257773

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويدنيفريسماح1080082257859

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأقديمنوح1080083258036

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالشاهيرضوان1080084258095

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالكوش بنالمصطفى1080085258401

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويشنونعبدالكبير1080086258478

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويصحيحنهيلة1080087258731

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالشكر ايتسفيان1080088258795

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأبركةأميمة1080089258911

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمرابطإسماعيل1080090259187

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويتميجةأيوب1080091259223

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياهليلسارة1080092259370

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويطوبيعبدالرحيم1080093259388

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويرفيعرشيد1080094259429

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمبشورمونية1080095259732

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبرجالسفيان1080096259952

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالتاقيجهاد1080097260214

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعالي عبد أيتفتيحة1080098260379

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويندالمودنمريم1080099260578

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخلوقحبيبة1080100260899

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويياسينعبدالفتاح1080101261138

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابوالقاسمالمصطفى1080102261463

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلمنورينجيب1080103261470

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياليمانيعائشة1080104261732

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالساميايمان1080105261743

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحيطوفادريس1080106261815

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالنعيميعبدالكبير1080107262364

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالشيخ بننورالدين1080108262807

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبنبوشتىرجاء1080109263022

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمناديمجيدة1080110263295

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمعزوزالمصطفى1080111263630

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخريبشخديجة1080112263774

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعزيزيأيوب1080113264400

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعلي عميرضوان1080114264437

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمنورأيوب1080115264523

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعبدربيزينب1080116264795

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحبشيايمن1080117265110

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويسجاعضحى1080118265259

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعالوخولة1080119265387

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمبروكصباح1080120265849

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابريك ايتعائشة1080121266236

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويسميحزبيدة1080122266262

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالورديمحمد1080123266342

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمحند الطالب اوابراهيم1080124266405

331/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالصيفاويكنزة1080125266598

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوينادينوال1080126267222

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويانعامعدي1080127267330

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخاليعبداإلله1080128267420

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويغربينادية1080129268003

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالترافحالمهدي1080130268026

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحريعاءشة1080131268259

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويامعيريرباب1080132268419

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمجدوبعثمان1080133268548

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوييشو ايتالرزاق عبد1080134268549

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبنزرايديشيماء1080135268726

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويجمالينزار1080136269045

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالدراويعبدالواحد1080137269046

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحيمرنادية1080138269066

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخيحمانيالعزيز عبد1080139269249

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعرابي بنياسين1080140269259

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالسحيبيحسناء1080141269325

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويباحسينيالحميد عبد1080142269486

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبالحسن ايتابراهيم1080143269702

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالذهبيأميمة1080144269747

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابالغاسماعيل1080145269876

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبردوزهللا عبد1080146269935

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمنصوركوثر1080147270003

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعابيالحسين1080148270130

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعميريخالد1080149270225

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبقاديرالواحد عبد1080150270602

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويطهيرخديجة1080151270777

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبامومنحسناء1080152270824

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلفساحيحكيم1080153270860

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويخليلالمهدي1080154271028

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويرمشانأسية1080155271034

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعزابيمحمد1080156271281

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأختي بننهيلة1080157271608

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويفاضلأحمد1080158272405

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعماريسوكينة1080159272503

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحاج بنخديجة1080160272623

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالبوديرجاء1080161272705

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويتريكياحمد1080162273279

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمرجانيإبتهاج1080163273388

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابرجيمحمد1080164273956

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمنصور أيتإسماعيل1080165274260

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويزقريأميمة1080166274624

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابرصوعبدالرحمان1080167274798

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحمدانالعزيز عبد1080168274813

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوعباداسماعيل1080169274838

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمتقيالحسين1080170275173

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويوالعريفابراهيم1080171275286

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعقيلتوفيق1080172275300

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويصابرأيوب1080173275707

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلغويليكلثوم1080174275755

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمحييهجر1080175275841

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالضريفكريمة1080176276104
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويزبيريأيوب1080177276139

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلهواوييوسف1080178276160

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمرتاحفوزية1080179276212

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالجماليرجاء1080180276450

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعوازيوفاء1080181276998

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحمامةأمينة1080182277002

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعدالنيفاتحة1080183277424

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويزعراتيعزيز1080184277504

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبلمرجانيخديجة1080185277547

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحانينالقادر عبد1080186277590

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمبروكهند1080187277657

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالغناميعائشة1080188277956

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحسناكنايسة1080189278213

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويفتاحعزيز1080190278542

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحفيضمحمد1080191278705

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعواجبوشعيب1080192278756

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعطارحكيمة1080193279008

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأوعالسعاد1080194279015

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويملديزينب1080195279290

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالرباحيصارة1080196279550

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويادخيسيحياة1080197279634

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمبسطالحكيم عبد1080198279671

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحاج ايتسعاد1080199279935

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحسن أيتمصطفى1080200280204

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعطاالجليل عبد1080201280229

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلتومالعالي عبد1080202280257

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوينوصيرهاجر1080203280984

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمعقودإسماعيل1080204281000

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالتهاميحميد1080205281087

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمرزاقعثمان1080206281144

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلشهبفاطمة1080207281654

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالخالفيالسعدية1080208281829

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويقصطالهدى1080209282003

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحفيظيياسين1080210282085

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويدفتراحمد1080211282156

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبعال ايتياسين1080212282279

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالدباغأسماء1080213282894

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياالزدونيالكبير عبد1080214282942

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياحمادةمعاذ1080215283245

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويسعيدسفيان1080216283492

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحداديليلى1080217283572

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويابعيرالزهراء فاطمة1080218283793

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمستقيماسية1080219284276

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوحفيظمراد1080220284501

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويزيدانالزهراء فاطمة1080221284890

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويامطالايوب1080222285019

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويباهلل عريفمحمد1080223285033

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويواليلأحمد1080224285088

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويهبطيرضوان1080225285265

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالملوعسالم1080226285420

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالزفراريمبارك1080227285494

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالتقيسمير1080228285668
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحليميكمال1080229286111

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوياقرابشمحمد1080230286153

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالدحمونيسعيد1080231286181

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالدحدوحيحمزة1080232286182

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعريفيامينة1080233286314

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمومننورة1080234286320

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحنويسليمة1080235286498

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلخبيزيعصام1080236286640

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويدكيرايمان1080237286912

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحمامةمراد1080238287727

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويتوفيقالجليل عبد1080239288428

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحاجيمحمد1080240288531

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالناصريهاجر1080241288672

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأعرابالمصطفى1080242289081

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحضررجاء1080243289118

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالركوبيأيوب1080244289316

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأقاسياسين1080245289615

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمجيدرحيمة1080246290029

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحموشزهير1080247290165

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالشادليرشيد1080248290268

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلغياتيالشيماء1080249290388

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعفيليأمين1080250290453

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأوفقيرالحسن1080251291209

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالصافياكرام1080252291338

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويكرماويزينب1080253291503

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويشرعيحسناء1080254291660

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالسلمانيزهراء1080255291809

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوينقودحسناء1080256292163

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالخيضررشيد1080257292358

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويوهرانيكمال1080258292404

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانوينسيمكريمة1080259292476

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويجعيمحمد1080260292547

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمنتالينعيمة1080261292645

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالبادرةالدين صالح1080262293054

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويكروميمريم1080263293086

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبساميوسف1080264293156

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأروحيالجليل عبد1080265293225

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالشاويياسين1080266293327

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالنميليالحق عبد1080267293526

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالنعوميإكرام1080268293988

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحاضيرالرحيم عبد1080269294099

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويروانسومية1080270294370

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلمعاشيبدر1080271294401

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلعبيزيالحسين1080272294510

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالطيرالمهدي1080273294632

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعقيلسكينة1080274294914

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويإمزكانخديجة1080275295253

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعزىايوب1080276295280

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوزيدفدوى1080277295288

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمؤيدإنصاف1080278295300

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالمحاوليليلى1080279295681

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويبوخريسخديجة1080280295771
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالراحمينسيمة1080281296095

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالهوفزينب1080282296344

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالفطواكيزينب1080283296526

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالعلميلقمان1080284296563

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالخوخولة1080285296716

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلمسكمحسناء1080286296718

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويهماريسناء1080287296755

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحليميعبدالوهاب1080288296798

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويهللا أبوعبدمريم1080289297054

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويرمزيسومية1080290297071

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويزروالفاطمة1080291297107

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويادويركغيثة1080292297140

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالنبي عبد أيتحمزة1080293297222

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويأكريمأمين1080294297270

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويلخضرسمية1080295297330

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويحمادةبوشعيب1080296297493

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالضيف بنمحمد1080297297803

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويمفتاحأمين1080298297822

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويعزيزكوثر1080299298251

أنفا شارع الشرسي أحمد زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية والدةاالجتماعياتالثانويالحديفيزهيرة1080300298924

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشهيبمريم1080301299217

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمفتاحيحليمة1080302299696

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينبيرحسناء1080303299703

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالنيوةليلى1080304299738

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعفافكريمة1080305299834

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلفقيهيالرحيم عبد1080306299914

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالرباحيمحمد1080307299935

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبنوركعبدالكبير1080308300023

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياحنينيصالح1080309301160

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويملكيخديجة1080310301367

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالضاويمريم1080311301511

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصبوريدنيا1080312301899

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمجموعخالد1080313301902

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويباحومرضى1080314302161

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعمرانيمحمد1080315302194

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياغورمحمد1080316302388

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالدوايوديع1080317302476

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويتنسكيابتسام1080318303151

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعبو بنالدين نور1080319303353

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبحادبوشعيب1080320303391

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويخليدلبنى1080321303524

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزرنونخالد1080322303765

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياودرى محمد آيتياسين1080323303809

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويافقرنابراهيم1080324303871

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمرتضىعبداالله1080325304163

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزعفركريم1080326304466

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينزارعثمان1080327304502

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالراجيعبدالرحمان1080328304523

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسماحفاطمة1080329304680

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزهاريعبدالرحيم1080330304742

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوشانتوفيق1080331304840

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويموليمخالد1080332304889
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمكاويياسين1080333305223

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياواريشعيب1080334305432

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكميحيصفاء1080335305525

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويباتامحمد1080336305561

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفارسالصمد عبد1080337305638

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعراكأمين محمد1080338305792

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعلي بنيمحمد1080339305895

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالنور عبدعمرو1080340306023

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالماحيأمينة1080341306080

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويراجيبوشعيب1080342306153

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسالم صيدفتيحة1080343306167

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلشهبحكيمة1080344306275

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعدي ايتيوسف1080345306344

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصامطتورية1080346306621

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوعيادزوهير1080347306693

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشتاشييوسف1080348306720

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلبرينيفاطمة1080349306771

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحافضينورالدين1080350306785

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمعلم ايترشيد1080351306895

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويهللا عبد أيترشيد1080352307133

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحمد أيتيوسف1080353307173

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويراتبياسين1080354307288

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبنجارسفيان1080355307441

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالتازيحنان1080356307685

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحبوبيفاطمة1080357307819

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحفوظابتسام1080358308206

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالشاهدي الوزانيأديب1080359308448

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبالبيضةعبدالواحد1080360308466

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوملكاللطيف عبد1080361308611

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويElhailسناء1080362308658

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبهيجةمحمد1080363308667

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياالدريسيحميد1080364309345

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياإلدريسيمريم1080365309904

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالفائقكوثر1080366310392

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياوشاحكريمة1080367310645

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكيريامحمد1080368311143

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمستقيممديحة1080369311276

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبرحمةيونس1080370311591

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعلي الفقير ايتخديجة1080371311639

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفرحانمريم1080372311694

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفارسعلي1080373312144

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويخديريرضوان1080374312364

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويحجوبيامال1080375312431

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبديديمحمد1080376312493

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسالميخديجة1080377312499

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالرفيقلمياء1080378312823

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبكريالعايدية1080379312828

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعرويالعزيز عبد1080380312978

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالضاوينادية1080381313037

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحادينورالدين1080382313139

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبزيويخديجة1080383313292

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعلي أيتمليكة1080384313552
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفؤاديبوشرة1080385313559

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويربيعةليلى1080386313565

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالجباريسمير1080387313694

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياليسعاسماعيل1080388313784

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالواهيخديجة1080389313833

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمكاوييوسف1080390313862

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعبدالدائمعبداالله1080391313974

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويتورمينسمية1080392314113

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزعري بنمريم1080393314261

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبودراعرجاء1080394314551

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمؤذنليلى1080395314622

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالطغرائيأيوب1080396314948

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفنانحسن1080397315086

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويأجياركوثر1080398315354

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبنعاشوراسماء1080399315380

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويابزيرسهام1080400315393

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصالح آيترقية1080401315586

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالصالحيهبدالمالك1080402315667

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالقنطارفاطمة1080403315707

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبحدو ايتالهادي عبد1080404315845

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويرحيويكمال1080405315882

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمكرومنادية1080406315929

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصابرعزيزة1080407316338

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالخلصيالحسين1080408316469

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزوكورمديحة1080409316699

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعلويمحمد1080410316993

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينعيمسفيان1080411317119

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحيانيخديجة1080412317483

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسايسيسماح1080413317591

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصديقأمال1080414317760

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكيدايأيوب1080415317889

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياضويوياسين1080416318202

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصابرالقادر عبد1080417318422

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياعزاالصمد عبد1080418318483

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلكناويزينب1080419318720

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبويغايداعبدهللا1080420318751

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمبروكرجاء1080421318939

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياحوزينعيمة1080422319065

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلحراشينزهة1080423319510

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالدقونعبداإلله1080424319561

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعمر ايتسعيد1080425319593

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعالنبيل1080426319775

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويقنسوالحكيم عبد1080427319783

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعنونيعبدالواحد1080428319931

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسبطيأسماء1080429319957

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياخبازعبداالله1080430320084

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالصدقياسماعيل1080431320160

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحادكهشام1080432320254

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالطرابشياسماعيل1080433320847

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبعيهللا عبد1080434320983

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحمصانيالدين صالح1080435321009

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمبشورعزيز1080436321430

337/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويتوربالصادق عبد1080437321519

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشعوبالدين عز1080438321538

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالريانيعزالدين1080439321698

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلمغاريغزالن1080440322005

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويأبوهوششيماء1080441322544

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويخالفالمصطفى1080442322635

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعرشيالدين صالح1080443322772

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمعمحمد1080444322817

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحلبينادية1080445323064

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعزيزيسفيان1080446323204

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمقتديرالرحيم عبد1080447323209

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبكارسكينة1080448323395

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياكناونالسعدية1080449323820

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوماريةايجة1080450324095

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعنباريحياة1080451324108

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالضوخديجة1080452324374

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالوزيريالدين نور1080453324384

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحفوظأنس1080454324414

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبلعوانرشيد1080455324558

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزهريحياة1080456324770

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمكاويعثمان1080457325240

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمنيارالنبي عبد1080458325392

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلعقيدمحمد1080459325857

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغباويمليكة1080460325858

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينافععائشة1080461326299

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعكالنسيمة1080462326398

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياكنانسميرة1080463326412

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمنجمشيماء1080464326464

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياقنجاويكوثر1080465326595

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوستيهشام1080466326725

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويناصرمريم1080467326727

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمعروفيعلي1080468327019

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكساببدرية1080469327541

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويطويلسهام1080470327563

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجلولنسرين1080471327829

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصانعمحمد1080472327926

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسحابهناء1080473327939

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعياديحنان1080474328003

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجابر ايتاسماعيل1080475328014

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبلهبرةخالد1080476328059

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسالمينهاد1080477328470

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبورقاديسعيد1080478328509

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسعيد ايتيدار1080479328551

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجابركلثوم1080480328560

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمنتسبفدوى1080481328668

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويساخيسميرة1080482328802

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكلفاعزينب1080483329051

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزيتونيكريمة1080484329672

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويقلعيالقادر عبد1080485329899

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويازكاغ ايتحليمة1080486329998

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصديقالتايكة1080487330159

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبخوتإسماعيل1080488330596
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمومنالكريم عبد1080489330599

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويتوتوفاطمة1080490330804

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالخليليسفيان1080491331933

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوغليمةاالاله عبد1080492332044

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعوديوسف1080493332140

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالرازيمحمد1080494332150

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصبيرزينب1080495332359

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمحبوبصباح1080496332559

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشهيديزينب1080497332649

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعدنانالمهدي1080498332709

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوعيطةبوشرى1080499332850

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمطراشنادية1080500333019

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعيسويمحمد1080501333249

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالدين تاجخاليد1080502333407

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينقرةابتسام1080503333915

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويتوميليلى1080504334321

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالغاي بن ايتالكريم عبد1080505334405

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمفتولحمزة1080506334525

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغاليميحمزة1080507334559

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالشرقاويأحمد1080508335229

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلشهبحكيمة1080509335343

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحجاويجواد1080510335463

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحطابأسماء1080511335708

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالشتويحمزة1080512335831

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلعشيرحسن1080513336149

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجبارعبدالرزاق1080514336152

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحسنيسكينة1080515336159

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحيلالمهدي1080516336236

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالشتويأيوب1080517336266

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصرفيمحمد1080518336291

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحفيانينورالدين1080519336373

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالباشيادريس1080520336707

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويحمداشخالد1080521337084

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوعمامةالدين صالح1080522337201

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعياطمراد1080523337212

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالفرعسكينة1080524337402

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفرتوتعمر1080525337455

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغالنحنان1080526337497

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمزواريخالد1080527337542

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياكرانديسكينة1080528337888

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينواراسماء1080529337905

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويوسكسوفاطمة1080530337982

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمالك أيتصفية1080531337984

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالكشانيخالد1080532338074

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسقامهاجر1080533338189

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزافوخديجة1080534338324

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياديحالناصر عبد1080535339017

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسميحيسهام1080536339085

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحجاميأمين1080537339148

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوسكسوالحسين1080538339167

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالطالبالمصطفى1080539339453

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياغبالوسميرة1080540339611
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويليث ابوالهام1080541339670

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعباديسعيدة1080542339734

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويصفيحغيثة1080543339871

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبنشيخحسناء1080544340082

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالصافي بنالطاهر1080545340248

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغياثيوسف1080546340597

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوسهمينالرزاق عبد1080547340612

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالخطابيحكيمة1080548340909

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبرادعزيز1080549340916

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبحياويحفيظ1080550341076

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمبارك ايتياسين1080551341190

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالفارسييوسف1080552341233

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبحاريأسماء1080553341294

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبورييوسف1080554341342

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويأبرجيالحق عبد1080555341357

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجلون بن جبينةحمادة1080556341571

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويثابتجعفر1080557341705

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبومليكامل1080558341721

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعضوضابراهيم1080559341738

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويقرياحمحسن1080560342024

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبلعايديهشام1080561342293

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبازحمزة1080562342316

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويولباشكوماجدة1080563342446

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويباصورالفتاح عبد1080564342453

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعلويخديجة1080565342675

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويداوودسعيدة1080566342824

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعزالدينسميرة1080567342833

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلحرشفاطمة1080568342874

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمزياتسكينة1080569343084

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعبالمهدي1080570343188

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعالي عبد ايتمحمد1080571343283

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالرءيسنوال1080572343742

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوكرينزهرة1080573343755

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعروبمراد1080574343790

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزوبيرعثمان1080575343901

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزوبيرعبدالمجيد1080576344125

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالشوايأيوب1080577344407

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزوبيريونس1080578344568

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبوابمحمد1080579344686

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزيدمحمد1080580344715

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلمدانمريم1080581344739

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعبدالرزاقزكرياء1080582344999

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكريمنورة1080583345025

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكوانيمحمد1080584345149

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالجلولينبيل1080585345201

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمنجببديعة1080586345202

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجديزينب1080587345261

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسربوتخديجة1080588345359

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياليوسفيشريفة1080589345430

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويوارزاكيرشيد1080590345463

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياوالحنافيعبدالغفور1080591345466

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويحمداويعبدالرحمان1080592345502
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزياريالمهدي1080593345597

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلقلشمحمد1080594345767

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالزوينيفاطنة1080595345784

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعائطوردة1080596345868

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزروالحنان1080597346384

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبوكنيفيياسين1080598346413

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوشنافةالمجيد عبد1080599346431

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويخروشيوسف1080600346960

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياسعيديهند1080601347104

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويخرسانيرشيدة1080602347319

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمرجانفاطنة1080603347353

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالطلباويايوب1080604347934

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمجهدعادل1080605347944

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالنميريعزيز1080606348344

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسهديعبدالرحمان1080607348347

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبقاليغزالن1080608348652

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبعوامبالل1080609348900

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبعوامبالل1080610348900

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويباحدوخالد1080611348989

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويحرلرفدوى1080612349044

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعاقليسرا1080613349258

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزعزوعسهام1080614349353

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشكريسارة1080615349355

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويحيحيهند1080616349467

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويطويليليلى1080617349531

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينعمانمريم1080618349547

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحمزاويعبدالرزاق1080619349626

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالغدريالصادق عبد1080620349921

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحمزاويرشيد1080621350500

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمبروككوثر1080622350707

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمسرارعزيز1080623350776

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالبداويلمياء1080624350819

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويانهايريجواد1080625350901

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويأنواريأنس1080626351255

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالهزكونأسماء1080627351330

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبلغاليةشيماء1080628351440

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبنعديعمران1080629351456

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمخليصمريم1080630351611

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفالليبوشعيب1080631351614

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمالحأمين1080632351744

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالصديقينوفل1080633351979

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجبارسهام1080634352008

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويماشطزهراء1080635352046

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحسناويحياة1080636352080

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويأباعريبرشيد1080637352120

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويجعدينعيمة1080638352219

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويسعيديالزهراء فاطمة1080639352221

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويفتحلخيرفوزية1080640352522

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمستعيناحمد1080641352579

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياعميرةيوسف1080642352724

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالفرساويرشيد1080643352732

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالصورديالحسين1080644353010
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحداديشيماء1080645353128

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوياإلدريسيعادل1080646353390

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالݣندوليمريم1080647353587

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسعديمحمد1080648354052

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكرومحسناء1080649354292

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويادابرايمحسن1080650354326

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالركيكإسماعيل1080651354732

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعلمييوسف1080652354797

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويرواحسميرة1080653354972

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعثمانيبدر1080654355935

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعمرانعبدالعالي1080655355995

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويكراويخديجة1080656356111

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوجامعايوب1080657356114

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانوينبيلأيوب1080658356157

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغوزيسعيد1080659356279

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالحيرشسهام1080660356509

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويداموسعزوز1080661356625

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالقديريحميد1080662356814

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويشتويسميرة1080663356988

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويوالطالبمريم1080664357058

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلمنعفاطمة1080665357823

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويلغشيمسعيد1080666358001

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويدوناسمحمد1080667358222

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويرباحكوثر1080668358330

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالسويدينعيمة1080669358383

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويملينرانية1080670358738

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالنسيويرجاء1080671358974

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويغناميالمومن عبد1080672359269

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويبوحيكونغزالن1080673359472

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويداود ايتإبراهيم1080674359715

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالمكاويجميلة1080675359747

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالقاضيسفيان1080676360008

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويعزيزخديجة1080677360086

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويالعثمانيمريم1080678361111

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويمودنانالهادي عبد1080679361691

 قدور بن اللطيف عبد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية موالي ادريس األولاالجتماعياتالثانويزهيريحمزة1080680361698

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحدوديلحسين1080681361841

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياشعيرةسكينة1080682361979

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياكلسسمير1080683362176

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمجديلحسن1080684362417

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبازدنيا1080685362464

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمشاوريعثمان1080686362674

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعمراويأمين1080687362780

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحماديمحمد1080688362803

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمحموتالحكيم عبد1080689362836

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمشترينبيلة1080690362959

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالناجيمحمد1080691363098

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبنعلوليلى1080692363399

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالغازيعثمان1080693363704

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويخلخالهاجر1080694365158

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويديانالدين نور1080695365418

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالغالينورالدين1080696365923
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبريويلالزهراء فاطمة1080697366900

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبيريايوب1080698367102

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويقبليهند1080699368156

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبشيربوجمعة1080700368928

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويرمضانعبدالهادي1080701369499

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمزكيطيمريم1080702369699

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبهلولالمصطفى1080703369890

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمكي سيدمصطفى1080704371216

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياالشهابالقادر عبد1080705371805

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمسلمهللا عبد1080706372429

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسعودينبيلة1080707372831

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزواقرضى1080708373323

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبطالزكرياء1080709373711

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويواردةياسر أحمد1080710373951

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالشرقاويالمصطفى1080711374105

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسويمحمد1080712374360

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالكياطيعمر1080713374798

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالقبابيمريم1080714375385

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويزيداسالمصطفى1080715375498

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعمران ايتعلي1080716375671

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوزيدخديجة1080717376466

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالكاتبفتيحة1080718376476

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلكحلزينب1080719376505

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمتقيالعزيز  عبد1080720377643

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبادرةليلى1080721378837

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعبدييوسف1080722379038

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبسالمالواحد عبد1080723379780

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويغندورجواد1080724380019

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحدة بنعتيقة1080725380324

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبرقاويالحق عبد1080726380467

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالدواريالعوني1080727381345

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويقاسميتورية1080728381515

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعلويالمصطفي1080729382179

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلكحليوسف1080730383128

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعيادالعربي1080731383148

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالسالميخالد1080732383520

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويغنينوأنور1080733383534

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفتحيعمر1080734384078

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبنوليديمحمد1080735385619

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمحمديأمينة1080736385749

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشوقيسعيد1080737386254

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياحماداتفتيحة1080738386314

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويخريبشنزهة1080739387767

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعفاريكوثر1080740388085

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويممدوحخدوج1080741388379

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوكاسجميلة1080742388818

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالرفاعينجاة1080743389019

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوكاسحكيمة1080744389230

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعدنانسارة1080745389234

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبندغوغيحسن1080746389640

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفكريمسعود1080747390059

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعديعبدالعزيز1080748390774
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويهالليسعيد1080749391564

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالسبيطيفاطمة1080750392604

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبلحقيالقادر عبد1080751392623

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالناعوريسفيان1080752392951

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبنشيخيمونية1080753393219

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعزوفاطمة1080754393709

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصاميدسعيد1080755393722

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلحليبمحسن1080756393778

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالحنون أبوسعاد1080757393802

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبونسريفيمصطفى1080758394515

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبركة ايتالمهدي1080759394519

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمعروفنادية1080760394763

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلميسيمحمد1080761394841

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعقليياسين1080762395276

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعرباويالعالي عبد1080763395916

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلحفيظوفاء1080764395934

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالناجحيسكينة1080765396180

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفلوسيياسين1080766396582

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينسامعبدالقدوس1080767397023

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالصاع بنحمزة1080768398026

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالحصينيمهدي1080769398027

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالكوشيحسن1080770398265

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمنتصرزهيرة1080771398925

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمزواررضوان1080772398964

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعلويسعيدة1080773400056

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالخيليهاجر1080774400576

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالهواريياسين1080775400672

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلمامسعيد1080776400818

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبكوشيوسف1080777401227

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحصيبيمحمد1080778401927

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبوهاليحنان1080779402240

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبالو أيتالرحيم عبد1080780402267

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمنيرالصماد عبد1080781402279

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزعاميرشيد1080782402700

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفارسنجاة1080783402847

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعطاريعواطف1080784403056

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمطمئنسهام1080785403599

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالكرواويوجدان1080786404560

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوروروفاطمة1080787404628

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويباعليزكرياء1080788404819

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفالحخالد1080789405110

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفقيراإلله عبد1080790405358

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويرادوانالرحمان عبد1080791405773

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصادقيالحسين1080792406335

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعايلحسناء1080793406672

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكضوارسهام1080794407346

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمونجيمنورة1080795407526

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالتدالوياسماء1080796408154

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزوبيرالمهدي1080797408199

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعزمانجهان1080798408737

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحبيبيهشام1080799409147

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالتوريمحمد1080800409233
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبرانالكبير عبد1080801409483

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكيديحليمة1080802410724

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبوزركانيلبنة1080803410920

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلوقمانالمهدي1080804411112

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكيديامال1080805411479

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالتلوتيعزيز1080806411640

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالحادالعربي1080807412044

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويابوسوالحسن1080808412793

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعمعتيقة1080809412819

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشهابيعزيز1080810412920

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحليبيبوشعيب1080811413289

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحفينةمحمد1080812414226

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويندايأحمد1080813414380

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزرقطونيسميرة1080814414446

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسمودسعيدة1080815414869

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويزينمحمد1080816415754

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويامغيميمالسالم عبد1080817416263

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحمريتيعبدالصمد1080818416779

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوحاميديمحمد1080819417095

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبلفقيريوسف1080820417358

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبنعودةأيوب1080821417851

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكندولالصمد عبد1080822418277

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياجنااللطيف عبد1080823418479

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمغاريمديحة1080824418965

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويواشومحمد1080825419036

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويافريخالد1080826419781

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلغباليمحمد1080827419816

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالجلوليصالح1080828420194

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشكيريوسف1080829421110

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوحنكزينب1080830421363

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصابرحسناء1080831421622

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمرابطيمحمد1080832421937

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالورديحياة1080833422542

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويساسومحمد1080834423715

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبوجملةمحمد1080835423979

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلمخربشالصديق1080836424055

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالقدارالرزاق عبد1080837424101

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحمو ايتبشرى1080838424615

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلقريتيمحمد1080839425057

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمهديرمعتمد1080840425210

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفهيرهشام1080841425404

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويتادرينبيل1080842425641

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالجيكونيعبدالرزاق1080843425651

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويواهنيعمر1080844425862

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالشمشامىخديجة1080845426155

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويباللعادل1080846426407

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمسعوديحمزة1080847426454

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويرفيقفاطمة1080848426823

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحبيزيوهيبة1080849426886

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالناصريالعالي عبد1080850426951

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعاطفرضوان1080851427086

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالشادليالمهدي1080852427153
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2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينجيدفتيحة1080853427224

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويناجيخديجة1080854427556

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفاللعزالدين1080855427654

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالرمالعمر1080856428074

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعزوزيرشيد1080857428144

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويموفيد بنليلى1080858428297

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمزيانيخليل1080859428512

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبياضرشيد1080860428531

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياالدريسيحنان1080861429064

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبلقيفةسناء1080862429167

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعيوسهند1080863429233

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصالح بنخالد1080864429549

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكيانغزالن1080865429551

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحاضريزكرياء1080866429657

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويدريصعادل1080867429752

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويابراهيميمحمد سي1080868429910

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبزيانيحسن1080869430295

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكنيدارفيصل1080870430780

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينافعسميرة1080871430906

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمبروكرشيد1080872431007

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالسهوبةإيمان1080873431791

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالرميديفتيحة1080874431977

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويامانسمير1080875432063

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمديحعزالدين1080876432302

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالراضيمحمد1080877432354

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعلواشسكينة1080878432449

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالتيموميخديجة1080879433480

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويداعميمينة1080880433677

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينافعخديجة1080881434334

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالشرقاويخليل1080882434489

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشهيبعبدالكريم1080883435409

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمديديعمر1080884435428

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويقرافيعادل1080885435565

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالشعباءشريفة1080886436127

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويادنوبيموسى1080887436336

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويفرسانرشيدة1080888436506

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبشبوكحكيمة1080889436674

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبنينيالغني عبد1080890436689

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلمزاعترسناء1080891436815

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالصغرانيجواد1080892437124

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزنداكيالرزاق عبد1080893437268

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالناصريياسين1080894437322

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمالليمحمد1080895437888

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالطاعينورالدين1080896438285

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالكتاريسعيدة1080897441839

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمكعورينوفل1080898441951

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياكوررشيد1080899441986

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزعيمرشيد1080900442049

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالدهنانيسناء1080901442237

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينافعأيمن1080902442473

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويقبابعبدالصادق1080903442551

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحيداهشام1080904442746
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2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياسريديزهير1080905442994

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالصبارالتهامي1080906443311

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويهللا دايمسعيد1080907443478

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويوعال موحا أيتعزالدين1080908443704

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويجمهريالمجيد عبد1080909444105

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويادبوبليعابد1080910444742

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياميلياسمينة1080911444884

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعمارينجاة1080912445099

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبردونيياسين1080913445827

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالسوسيعاتقة1080914446008

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالضرقاويالمجيد عبد1080915446492

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعالابراهيم1080916446494

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياسطاراالله عبد1080917446773

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويطرشيخديجة1080918446998

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعليواتأمينة1080919447171

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويزرزاخمحمد1080920447269

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالديناريسهام1080921447394

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكريمهاجر1080922447598

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلخضرالصديق1080923447686

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويباسيديابراهيم1080924448044

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبولمانمصطفى1080925448423

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالحادحسناء1080926448636

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويزكارمريم1080927448683

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصادقطارق1080928449039

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياعجلينعيمة1080929449105

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحرشيسارة1080930449649

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالخدريخديجة1080931449732

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلطفيالرحيم عبد1080932449909

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعدنانأيوب1080933450008

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالغاليانوار1080934450109

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمفيديالهادي عبد1080935450208

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالفريشةالزهراء فاطمة1080936450388

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشيبانفدوى1080937450629

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلطرشمراد1080938450673

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسعوديالحكيم عبد1080939451117

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبدرانخولة1080940451156

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويصحيحسارة1080941451773

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمصدقابراهيم1080942451785

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالماهيريمحسين1080943451788

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالسمالليكوثر1080944452029

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمشغالمريم1080945452751

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعوفيرسعيد1080946453286

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعروشينادية1080947453612

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالطالب ايتالطالب أيت1080948453650

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمساتييوسف1080949454094

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويبلكبيرعبدهللا1080950454573

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالزيانيهند1080951454716

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعليويالعالي عبد1080952455283

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياوشاحيحمزة1080953455284

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالمومن عبد ايتالسالم عبد1080954455801

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياوزيوالرحيم عبد1080955455855

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويثابتامحمد1080956456020
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2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلخواتيالرزاق عبد1080957456200

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويEl alaouiفوزية1080958456654

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويشدليعبدهللا1080959457111

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبدويأسماء1080960457233

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالبكاريسفيان1080961457252

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويحمانالجليل عبد1080962457446

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويكوربانيحسن1080963457461

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلبريكيصالحة1080964457848

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسعداننعيمة1080965458317

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياليعقوبيالياس1080966458438

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويغماديكنزة1080967459172

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويمحمد بناسماعيل1080968459506

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعزيزةالغاني عبد1080969459752

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويابريبرسكينة1080970459968

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالحسنيحمزة1080971460494

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويلغيامحنان1080972460819

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوينافعأسماء1080973461701

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالعشويمريم1080974461814

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويعزيزشيماء1080975462372

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياحديدوجميلة1080976462560

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانوياليوسفيزكريا1080977462595

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويسايحالمالك عبد1080978462621

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويالخياطياناس1080979462744

2 رقم عبده محمد شارعأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية  شوقياالجتماعياتالثانويساليمالحسن1080980463106

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويريميياسين1080981464225

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياليعقوبيعزالدين1080982464255

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويميريأحمد1080983464716

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويراشيديطارق1080984464971

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبربريهشام1080985465498

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويتابتالزهراء فاطمة1080986465975

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالواليالزهراء فاطمة1080987465987

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمنصوريعبدالرحيم1080988466049

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبيرداحةعزالدين1080989466177

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالراضيانتصار1080990466181

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالسماهليحمزة1080991466237

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحسنيعبدالرحيم1080992466380

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويسيهابيدنيا1080993466564

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقاسميزكرياء1080994466639

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويهينونسمية1080995466927

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويجندلسهام1080996467689

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمكحلوجميلة1080997468494

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحشادسكينة1080998468551

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالسباعيسعيد1080999468789

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالزرديعثمان1081000469005

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويتابت بنكوتر1081001469020

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبرديجغزالن1081002469230

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالعيونيمراد1081003469935

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمتوكلمحمد1081004469943

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبريكالحسين1081005470121

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلعريمهشام1081006470192

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياالدريسي العمرانيعبدالرحيم1081007470317

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبوداويسناء1081008470375
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعبيدرشيد1081009470527

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالعباسيامبارك1081010470544

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالكركوبيخالد1081011470811

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبركاويهشام1081012470968

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأرحيمياسين1081013471043

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالخطابيحياة1081014471328

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويدياجيهشام1081015471417

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمعاونهشام1081016471555

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويركادكريمة1081017472010

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعصاديونس1081018472022

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالكداريمحمد1081019472154

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحومةسكينة1081020472428

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياروينبيمحمد1081021472679

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلهلوسحسناء1081022472777

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالرحاليياسين1081023473844

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويترابيأمينة1081024474343

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالناجمسعيدة1081025474777

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالداووديابراهيم1081026475017

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوينوموسشيماء1081027475281

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالسجعيخولة1081028475448

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنحميدغزالن1081029476738

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشعشاعنادية1081030476783

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحسنيخديجة1081031477004

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبوداعنادية1081032477164

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمسيكةشيماء1081033477301

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأنزاضسفيان1081034477476

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعبو بنزهير1081035477666

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمنصورمحمد1081036477776

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويفغنيإكرام1081037477990

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويكمالسهام1081038478441

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحرشبوجمعة1081039478635

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنحيمراسحاق1081040478707

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمحيحةعماد1081041478762

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقاسميعبداللطيف1081042478783

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويسعاديالفتاح عبد1081043478805

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالعيساويفاطمة1081044479095

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشرقاوييوسف1081045479479

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمنانيحليمة1081046479837

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويهللا ضيفسفيان1081047480832

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشعدورسفيان1081048481178

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالشيخ ايتعمر1081049481181

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالنيةياسين1081050482163

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالركيكعثمان1081051482385

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقربياسماء1081052482456

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحنانلبدوري1081053482880

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويتركانتأسماء1081054484480

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنطالبمهى1081055485534

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويجابرسميرة1081056485586

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالشاين أيتعبدالواحد1081057485986

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويباحميطارق1081058486208

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعزةالحسين1081059486284

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالوقاسالزهراء فاطمة1081060486673
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويجانديإبتسام1081061486853

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويفتاحزينب1081062487227

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشيماءناجي1081063487423

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنحسوكريم1081064487430

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويهدورابتسام1081065487558

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالعزوزيعبدالعالي1081066487741

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالكركازيالصمد عبد1081067488385

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأسوانيونس1081068488525

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشهبانالمصطفى1081069488597

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويدياناسماء1081070488652

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويطويلزينب1081071488709

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحمدياميمة1081072489138

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقرطاويمحمد1081073489305

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويصبرينوراليقين1081074489429

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلبيض أيتياسين1081075489524

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالصالح ايترضوان1081076489603

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعبيسكوثر1081077489944

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويزهارفيصل1081078490118

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالسعيلينبيل1081079490349

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمباركيياسين1081080490376

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالدريوشنادية1081081490635

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياخوانالزهراء فاطمة1081082490665

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمسيكةهاجر1081083490736

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلبيريعبدالحكيم1081084490943

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويباحميمحمد1081085491118

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحافضعبدالفتاح1081086491148

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالهديانراضية1081087491655

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويسلومزهرة1081088491881

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويايوزياحالم1081089492014

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقائد أيتالعزيز عبد1081090492172

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأكبارالحفيظ عبد1081091492216

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالخطابيالهادي عبد1081092493119

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالفارسيالزهرة1081093493895

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالخياطزهيرة1081094494237

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحبشينسرين1081095494258

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالخضيريعمر1081096494259

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويكروعوشبشرى1081097494373

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالزغورالهام1081098494424

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبوشانخديجة1081099494640

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمصباحالكبير عبد1081100494732

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمحكاكمريم1081101495372

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبوهوشخديجة1081102495536

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأسامةالمهدي1081103495779

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالعدنانيرضوان1081104496309

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالخطابصارة1081105496748

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويفاضليأيوب1081106496958

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبكريمابراهيم1081107497092

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنتيسيحنان1081108497149

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالفياللييوسف1081109497191

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالساقيعبدالغاني1081110497420

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالضوإيمان1081111497694

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبندحانرجاء1081112497832
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالسعيداحمد1081113498284

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمكناسيعزيزة1081114498971

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلمكيملسعيد1081115499517

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالهواريزكرياء1081116500542

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالطلعييونس1081117500649

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمزروعيهدى1081118500676

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبيسازينب1081119500861

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويخطارحنان1081120500986

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمالحيعبدهللا1081121501194

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمخنترهناء1081122501697

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنلكحيلةسمية1081123501969

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالجزولينجاة1081124502148

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمرخيياسين1081125502348

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويابلعزيالرحيم عبد1081126502818

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويوليفىحسناء1081127503079

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشاكرنزهة1081128503218

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبوحسينيعبدالمجيد1081129504148

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلقصيبيعلوان1081130504841

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحمداويمحسن1081131505215

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنموسىعبدالرحيم1081132505520

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبومزوغنعيمة1081133505619

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحيرشحليمة1081134505717

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبومعيزالزهراء فاطمة1081135505966

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويزيدانكوثر1081136506102

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبولعيدسميرة1081137506412

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالواعيمريم1081138506508

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمبعوثيخديجة1081139506731

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحنيفيمحمد1081140506852

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحنينييوسف1081141507002

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالطايعاحفيظ1081142507210

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبالمعلمادريس1081143507278

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويزرويلمحمد1081144507320

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويماماس ايتأحمد1081145507570

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويخبابيحسناء1081146507986

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالزرواليرشيد1081147508353

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبوغلولعبدالمنعم1081148508564

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمبشورعبدهللا1081149508979

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويكيابنورة1081150509357

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويخشانحسناء1081151510757

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبلخيريعبداالله1081152510836

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمرشدييوسف1081153510879

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمتوكلجواد1081154513695

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالدروشعثمان1081155514220

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالنويصرسفيان1081156514438

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوييهابجمال1081157514754

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياموشالسميرة1081158515072

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويزعينيحسان1081159515222

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويناعمزينب1081160515617

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبعالفاطمة1081161515714

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويغنامسعيد1081162515797

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويخلوقكمال1081163515871

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالقاضيتورية1081164516733
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوينينيايوب1081165516744

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمسعوديأمينة1081166516873

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالوظيفيالغني عبد1081167517288

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمسرارنادية1081168517444

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويغنامعبدالرحيم1081169517679

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياتبوطصارة1081170518152

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويرافقايمان1081171518508

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمراجينادية1081172519130

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويابازينلحسن1081173519241

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمنزليمريم1081174519410

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياألنصاريالعلي عبد1081175519855

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالحكماويفاطمة1081176519952

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياحصاينبشرى1081177520582

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويلغيامخديجة1081178521026

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوينبيليرضوان1081179521136

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويانفيسياحمد1081180522163

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبوعنانيأحمد1081181522194

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياحميدانيالمولى عبد1081182523379

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأهريريالحسين1081183523761

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوينعينيعةمجيد1081184524069

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويابهاويايوب1081185524567

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالدغايالبوعزاوي1081186524717

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويأّبارمحمد1081187524729

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالهاشميايوب1081188525372

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشهيديشروق1081189525507

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالشكرعبدالرحيم1081190525597

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالمبشرمريم1081191525911

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويبنشرقيحمزة1081192526363

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويساعدياسين1081193526580

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمصليمحمد1081194526632

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويجدوالدين صالح1081195527656

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالزرواليعلي1081196528620

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشعبانيونس1081197529055

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالشتيويخديجة1081198529140

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويعدالنييونس1081199529755

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمهتميالوكيل عبد1081200530170

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويكمرةزهرة1081201530558

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويسميكنوال1081202530788

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبوالليخالد1081203531746

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمبروكعادل1081204531973

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالموهوبسكينة1081205532579

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياحطيبوفاء1081206533334

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويحريودالزهراء فاطمة1081207533344

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويماويخالد1081208533847

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياناسكمال1081209534020

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويمنيانيمحمد1081210534786

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويشجيعسومية1081211535721

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويكرامالصديق1081212535883

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويايوبيرحاب1081213536495

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبختيحسن1081214536586

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياضويورشيدة1081215536702

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالطالب ايتسمير1081216537815
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سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالبسيبسيالسالم عبد1081217538276

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويخلقيحورية1081218538319

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانوياسراطيعبدالعالي1081219539065

سامان البير زنقة البطحاء حيأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية الواحةاالجتماعياتالثانويالفالليسعيدة1081220539442

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويأومغار أيتحسناء1081221539534

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالغيثيسناء1081222539956

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمغيراتعزيزة1081223540266

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمحيررضى1081224540301

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالطواهريحسناء1081225540386

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبنزايدالواحد عبد1081226540642

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويسميحهشام1081227541151

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبنارامين1081228541215

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالصوكاكيأيوب1081229541336

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحمالالزهراء فاطمة1081230541381

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبنسالمةفؤاد1081231541913

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكصابنضيرة1081232543098

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحميجبران1081233543361

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالتوميحفيظة1081234544136

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكياسيونس1081235545023

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلقرافيحمزة1081236545480

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويإدعزيسفيان1081237545977

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويسريويهشام1081238546034

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويجليليعبدالرحيم1081239546232

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلعيونينورالدين1081240546255

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالرزاقيسعيدة1081241546812

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشاديلييوسف1081242547065

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالعلويالحبيب1081243548276

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويابوشعبانعبدالعزيز1081244548826

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويوهابفاتحة1081245549611

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالعسريمحمد1081246549835

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالبورزكيجواد1081247551138

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشعشاعيحسناء1081248551642

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوخرازفاظمة1081249552262

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويأوصارأناسي1081250553588

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحرزكرياء1081251556248

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمالليخديجة1081252556269

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشبايركيفاطنة1081253558562

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبرنيشةفاطمة1081254559585

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالكزارزينب1081255559871

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويخونةحسن1081256560406

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشمسيخديجة1081257560560

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالبويحيويادريس1081258560586

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالعزيز عبد أيتإبراهيم1081259560766

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالغازليعزيزة1081260561131

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويهاللزكرياء1081261561547

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويهاللسفيان1081262561978

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحدبيالسعدية1081263562041

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعازمجميلة1081264562648

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحكمحورية1081265562800

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحيمرالقادر عبد1081266563122

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويرافليرجاء1081267563540

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالغالبيالمهدي1081268563576
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحمراوييوسف1081269563862

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويسليمعزالدين1081270564141

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشاونينجوى1081271564175

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشهيباتكبيرة لال1081272564182

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلطيفيحمزة1081273564196

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحرشيفاطمة1081274564374

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشالكيبهيجة1081275564623

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعكرسيهام1081276564885

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالرفاعيربيعة1081277565809

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشوكريمريم1081278567337

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلمخربشأمال1081279567940

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمكاوينوال1081280568039

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويتومغارسهام1081281568065

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبكريعبداإلله1081282569200

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويباحسواسماعيل1081283569597

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالربوعنجاة1081284569609

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعاقيلزكرياء1081285570801

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويزرواليمريمة1081286571684

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمعنانسفيان1081287571843

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكصيرسهام1081288573142

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالنوريالمهدي1081289573856

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبعال ايتساعد1081290573895

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويزهيرالزهراء فاطمة1081291573976

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالدحمانيمراد1081292575162

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعلمامينة1081293576014

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياوريزعبدالجليل1081294576025

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلشهلحمزة1081295576521

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويأوزينبعثمان1081296576532

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالجمعاويالهادي عبد1081297576936

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويأبهجنسيمة1081298576977

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالقاسميلطيفة1081299579258

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوستاعبدالعالي1081300579775

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياحريميدةالمهدي1081301579898

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحسيمصطفى1081302580066

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشهيرخديجة1081303580234

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمعروفيابراهيم1081304580315

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويقبوشأمين أحمد1081305580730

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويصبارسهام1081306580878

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويفاللمحمد1081307580885

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكريمفؤاد1081308580933

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويدهاجخديجة1081309581083

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالناصرفاطمة1081310581528

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويازويتزكرياء1081311582265

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياوتوركاعبدالغني1081312582644

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالصافيالزهراء فاطمة1081313582696

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمارسفاطمة1081314583466

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويشريفعبدالكريم1081315585299

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويوكليملطيفة1081316587283

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبخالقأيوب1081317588596

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمترانايمان1081318588797

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويركابرشيدة1081319588985

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالبهيفاطمة1081320589170
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويجعفرياسماعيل1081321589284

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحمديفاطمة1081322589585

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالروكيزكرياء1081323590416

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشعبيالحسين1081324590896

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويقدميرعبداإلله1081325591257

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلودينيرضوان1081326591468

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويحمزةخديجة1081327591745

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويسجارالكريم عبد1081328591836

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويدريديالعربي1081329592067

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوالعالمفاطمة1081330592282

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعكيمحمد1081331592812

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالصغيرحنان1081332593355

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمريدغزالن1081333593480

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلعويشيميلود1081334593490

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوييدير أيتحبيبة1081335593536

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعلي بن ايتمحمد1081336593937

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوحانوخديجة1081337594385

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالكرنابتسام1081338594454

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمولودابراهيم1081339594539

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالساخيحسناء1081340595289

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويزكيعزيزة1081341595514

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوكالهدى1081342596413

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويواكريملطيفة1081343597215

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويملجانمحمد1081344597824

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويزيدانلحسن1081345598326

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوينعينيعةنعيمة1081346598494

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحمداويسمير1081347598623

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبوكطايةسارة1081348598946

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبلغياتفاتحة1081349601315

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمرابطجميلة1081350601425

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكابيزهيرة1081351601532

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمتقيياسين1081352602530

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبهازينب1081353605013

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالسبطيثورية1081354605037

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياحساين ايتسعيد1081355605348

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويابوطالبالحسن1081356605621

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويفاختيمحسين1081357605931

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالعلوياسماء1081358607651

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالتاودييامنة1081359608678

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالغياليعبدالرحيم1081360608725

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمشركطارق1081361608963

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلبروقيعائشة1081362609503

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمهراويمراد1081363609928

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويهاللالهام1081364609930

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويصفوانسكينة1081365610316

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالحفرعثمان1081366610606

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبالروينالمهدي1081367611840

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالترغيحسن1081368612699

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكبيدةعبدالخالق1081369613632

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالخليليفوزية1081370613775

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويأبرايفاطمة1081371613974

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمشرافمحمد1081372614065
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صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويجردانالمجيد عبد1081373615880

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالزينيبشرى1081374616487

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياكريرانامال1081375616639

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالفائقعزيز1081376616922

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبنداميعثمان1081377619301

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمرابطخديجة1081378619327

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويلقلشعصام1081379620239

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالشراعمنير1081380620381

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويدوانزكرياء1081381620983

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالدين جمالزهير1081382621960

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويعوانعائشة1081383623105

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويمنظرإلياس1081384624664

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالعقليحليمة1081385625436

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالمستضرف ايتالصمد عبد1081386629421

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويبسيطكوثر1081387630585

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالنور عبدالحسين1081388631674

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويقرفليالمهدي1081389634691

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالبوحانياحمد1081390336157

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويهاشمسعد1081391351607

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويالخضريعماد1081392519792

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانوياكريمةمنير1081393527481

صفوا زنقةأنفا البيضاء الدار الثانوية التأهيلية االمام البخارياالجتماعياتالثانويكركانجاة1081394618857

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويصدقيهالة1040001240894

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلمليحالظاهر1040002241096

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويديراقأميمة1040003241119

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوحرمةسكينة1040004241125

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالوافييوسف1040005241262

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياخلفوعبدالرحيم1040006241344

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأخميسأمينة1040007241473

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأرحالسناء1040008241479

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويصلونشيماء1040009241550

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمهراويرضوان1040010241642

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوطويلكوثر1040011241790

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشاربسفيان1040012241933

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأشباركوثر1040013242052

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويسالويالمهدي1040014242146

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفراحأسماء1040015242183

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأزرواللمياء1040016242515

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأرموشأحمد1040017242549

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجغاوالحسن1040018242649

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالنباوي عبدسكينة1040019242702

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالقاديريشيماء1040020242778

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالهديليشيماء1040021243007

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويهاللفتيحة1040022243172

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويباديالزهراء فاطمة1040023243376

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمطركيوسف1040024243742

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياسماعيليفردوس1040025243896

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويقصارأشرف1040026244210

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالتوكيخليل1040027244230

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالذهبيمراد1040028244529

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوطيببثينة1040029244706

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحياتسناء1040030245008

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعكراشنوراء1040031245141

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويقاسيجواد1040032245198

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالطالبلبنى1040033245205
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2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبلهوىامحمد1040034245382

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفروجالزهراء فاطمة1040035245652

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويطولبامحمد1040036245679

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمحبوبهبة1040037245972

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوقرنمريم1040038246000

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياشنيتفبهيجة1040039246447

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعبدانيالمصطفى1040040246950

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالقالدياالمين احمد1040041247000

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويطويلنبيل1040042247086

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأكميحانتصار1040043247379

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلغليمالمهدي1040044247409

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلصفرخالد1040045247547

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالصغير ابنشيماء1040046247742

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمقتادزينب1040047247820

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويدالحيسلمى1040048247959

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالباززكرياء1040049247988

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبركانشيماء1040050248316

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجودارعبدالقادر1040051248481

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخطاببشرى1040052248547

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوخليقيوسف1040053248568

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعلوي الطاهريهشام1040054249126

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويقاطيرهيبة1040055249369

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبرتيلحنان1040056249438

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبستانهشام1040057249777

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويياسرإلهام1040058249922

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويافروخيأمين محمد1040059249929

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأعروسعبداإلله1040060250111

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحمورةمريم1040061250182

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالكنونيأيوب1040062250349

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويرياجيوحيد1040063250503

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلحسن السي أيتحمزة1040064250571

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوالحقرجاء1040065250668

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحبيبسلمى1040066251014

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفائقايمان1040067251048

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبعيز بنإلهام1040068251126

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبنشريفاميمة1040069251157

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلحسينيكوثر1040070251396

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبنموموالزهراء فاطمة1040071251444

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينرجيسيالصمد عبد1040072251586

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفتاشمنى1040073251589

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياليحياويمريم1040074251599

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالصابرزهير1040075251710

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالخضرييوسف1040076251860

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالبهيهاجر1040077252367

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفراحرضى1040078252436

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجميإيمان1040079252616

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياوبالالحق عبد1040080252696

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخربيشيصفاء1040081252884

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمستعيدحفصة1040082252898

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويكبيرمريم1040083252941

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياوسعيدياسين1040084253186

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالسبطيمديحة1040085253378

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعصاباسماء1040086253802

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجبريسميرة1040087254027

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلوكالهناء1040088254097

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويرضوانوئام1040089254343

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشتيشأسماء1040090254625
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2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالطوسزهير1040091255098

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالطرفاويحنان1040092255391

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمخلصزهيرة1040093255587

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالدموقاسماء1040094255859

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعمادزكرياء1040095256313

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمومنإسماعيل1040096256323

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأصوابرقية1040097256515

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويورداسعزيزة1040098256574

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويايطو نيتأسامة1040099256581

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالطالبيربيع1040100256635

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزهريأميمة1040101256721

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخليفحسناء1040102257127

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفالحيحسن1040103257250

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويترابينبيلة1040104257270

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينصرهللاسومية1040105257979

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالراجيسكينة1040106258270

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأحمد عثمان الدين صالحفاطمة1040107258414

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعلي سدي ايتفؤاد1040108258451

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويأحمد عثمان الدين صالحامنة1040109258708

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمشريفحسن1040110258744

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالسالمياحمد1040111258826

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياالدهبيخديجة1040112259068

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالكوميوئام1040113259120

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشعيبصوفيا1040114259221

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمنديليالرحيم عبد1040115259390

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشعيبيالزهراء فاطمة1040116259405

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعروصيمينة1040117259523

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالدين سيفإحسان1040118260075

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزعريفاطمة1040119260506

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلزرقياسمين1040120260621

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينسوبعبدالخالق1040121260929

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويزنتارخولة1040122260940

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالولجيصفاء1040123260975

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعصابمريم1040124261024

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالشناويياسين1040125261187

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمحمددنياجي1040126261261

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزاوهدى1040127261343

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويتادينزيهة1040128261383

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوباللاحمد1040129261414

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجدوبيزينب1040130261634

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعودةسهام1040131261643

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجرفيزهيرة1040132261673

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعبدالسالمشيماء1040133262009

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويامسايسيامين1040134262211

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويفضولهجر1040135262792

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالهسكورينصيرة1040136262870

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعلوي علي ابنالزهراء فاطمة1040137263076

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويملوكزكرياء1040138263213

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزركانيليلى1040139263447

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبالحداويجيهان1040140263891

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزركانييوسف1040141263935

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمنورالرحيم عبد1040142263957

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياسكورالدين صالح1040143264010

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشكيرينادية1040144264277

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبرادةيسرى1040145264289

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعطرادصفاء1040146264562

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويكيالمأسماء1040147264615
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2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويرياننورة1040148264744

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويامليحاشواق1040149265432

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالشاهديامال1040150265477

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجوالعثمان1040151265714

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمدبزريحان1040152265786

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويابوالمعاليعتاب1040153265827

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمراحأيمن1040154265910

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلختيريفاطمة1040155265956

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالفديدينمروان1040156265997

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالبونيالصدق عبد1040157266723

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويزرورييوسف1040158266795

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحافضيوسف1040159267115

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعجميسناء1040160267635

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحلباويهشام1040161267737

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمفتاحياسين1040162267892

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحجانيزهيرة1040163267929

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياالدريسي المكونيحفصة1040164268065

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمعطاويخديجة1040165268209

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويادوكريمسعاد1040166268278

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالفيالليالمحفوظ1040167269055

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوزيتهبة بيان1040168269320

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالساهل بناالله عبد1040169269336

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالفتح نورمحمد1040170269347

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويجودارأسماء1040171269355

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالصبانيأحمد1040172269533

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلال ايتالحسن1040173269731

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبولجواهلالكريم عبد1040174269775

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويريشاوييوسف1040175270020

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينصيبوجدان1040176270078

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياعلي بال ايتسميرة1040177270124

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعزالدينفتيحة1040178270222

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويهاللخالد1040179270348

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمدافعأسية1040180270416

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويايوبحكيمة1040181270526

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبزيتمينة1040182270726

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويسعدونهدى1040183271234

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويادبابايمن1040184271456

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبودريكةأميمة1040185271459

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوسالمابتسام1040186271530

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالمعتقدلحسن1040187271539

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينزارالزهراء فاطمة1040188271549

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالبوعيشيسلمى1040189271588

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويتابتمنال1040190271690

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعزيزحفصة1040191271915

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمرضيشيماء1040192271929

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويدبليشإيمان1040193272150

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوزيدةيوسف1040194272351

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخليفيهجار1040195272595

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلوحيدأميمة1040196272715

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويصمودمريم1040197272947

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشاهرمنال1040198273061

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالركانيليلى1040199273418

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعسريمحمد1040200273472

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالحرسكينة1040201273630

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمكاويسارة1040202273943

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخليفأحالم1040203274168

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوييسين بنسفيان1040204274668
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية
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2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوينانيخولة1040205274718

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويخالداسامة1040206274771

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويرفيقحسناء1040207274922

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوتهليللبنى1040208275123

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالراويآسية1040209275189

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحمونيسكينة1040210275658

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالميربشرى1040211275662

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويدوار القاسميالجديدة الدكالي شعيب عزيزجامعة1040212276420

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويزروالحميد1040213276523

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويناجمامال1040214276673

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالدروشرضوان1040215276970

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعظيم عبدأشرف1040216277037

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمخلصأحمد1040217277070

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالراويرحاب1040218277143

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمتوكلأسماء1040219278101

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياضميشأميمة1040220278135

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياكراتسرضوان أحمد1040221278516

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالفقريعبدالناجي1040222278677

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعمرانيجهان1040223278981

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزواليياسمين1040224279517

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبالخمارابتسام1040225279667

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياعريشوداد1040226279672

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعباديابتسام1040227279677

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويصالح ايتلطيفة1040228279678

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويريفينهيلة1040229279683

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوعبيدينادية1040230279785

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويغاماديعبدالعزيز1040231279895

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالباينحفيظة1040232279946

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويغزوانشيماء1040233280086

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويزاكور بنغيثة1040234280121

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمهاجرمريم1040235280149

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياالشكرعبدالعالي1040236280207

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمسامحضحى1040237280243

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويبوجرةجالل1040238280303

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالزين ايتنجوى1040239280370

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالساخيالياس1040240280743

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويدبارحمزة1040241280885

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويلمتوكىكريمة1040242280904

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالقضيويفتيحة1040243281216

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويطلبيحمزة1040244281261

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويصبرينعيمة1040245281324

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشوهادخديجة1040246281383

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويشادليمحمد1040247281423

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالعيضةسارة1040248281678

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويحليمهاجر1040249282093

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويالناصريبوشرى1040250282267

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويراضيسعيدة1040251282468

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانوياحساينعادل1040252282601

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويسعداويزهرة1040253282728

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمصباحاية1040254282920

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويعباديعمر1040255283011

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمنانمحمد1040256283055

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويدريكمحمد1040257283119

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمبروكحليمة1040258283195

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويمسعافطارق1040259283259

2 اإلدريسية حي السلطان مرس الفداءالثانوية  طه حسيناإلنجليزيةالثانويباجوريزينب1040260283661

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسهيلمريم1040261283763
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7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرزقنبيل1040262283991

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويدرهيعائشة1040263284049

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعاللياإلاله عبد1040264284290

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياصبيروخديجة1040265284628

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويدازيةاميمة1040266284672

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلحبيبيخالد1040267285158

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويافقيروفاء1040268285628

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبغدديكمال1040269285777

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمجدوبيالمجيد عبد1040270285824

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمتوكلعبدالرحمان1040271285907

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمعدورعادل1040272286467

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمجمعإيمان1040273287540

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويتوفيقأمين1040274288021

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالظهراويإيمان1040275288049

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويهللا فتحعزالدين1040276288116

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويجبومريم1040277288118

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويساهلهند1040278288706

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكمالحسن1040279288744

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخلفيزهرة1040280288795

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمرغانأمين1040281289463

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمجالهجر1040282290269

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلوبنةالعاطي عبد1040283290336

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويواديحسناء1040284290527

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسعيفسعيد1040285291599

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويانفاويمريم1040286291791

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويراجيسومية1040287292203

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويراشيديشيماء1040288292309

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوجملةكلثوم1040289292446

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلحساين ايتاسماعيل1040290292457

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويآجبورناصر1040291292785

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويميمونفاطمة1040292292944

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنهاررشيد1040293293021

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحنينيخالد1040294293096

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبكارشيماء1040295293113

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعلمياسماعيل1040296293142

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياكريتسميرة1040297293317

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبطحيمنال1040298293405

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعاشيرالوافي عبد1040299293503

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحفيانيفاطمة1040300293688

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعبوالشريفية1040301293996

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنحبونسرين1040302294105

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوعبيديايمان1040303294187

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويافاسكامريم1040304294315

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمحجاويضحى1040305294496

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويواوعبدالجليل1040306294529

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالروسجمال1040307294636

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمساعدانصاف1040308295063

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوغالاسماء1040309295269

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياكجيملمياء1040310295275

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأبوعليخديجة1040311295359

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمدننادية1040312295678

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبوهاليفؤاد1040313295801

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبحراويإيمان1040314296087

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأيجيلليلى1040315296449

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحداويالزهراء فاطمة1040316296451

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشفيقيرضوان1040317296531

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينويمينسيمة1040318296720
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينجيحالزهراء فاطمة1040319296773

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخطابيهاجر1040320296891

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعاليجيفدوى1040321297156

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويقايسيهجر1040322297542

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويديراعزكرياء1040323297550

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويداني ايتسمير1040324297587

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويقوبيخديجة1040325297924

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوقالالعزيز عبد1040326298225

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالجيالليياسمين1040327298920

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمصطفىالموذن1040328299482

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحناشوفاء1040329299593

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرشاكفدوى1040330299871

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصريفزينب1040331300075

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمحفوظنوال1040332300554

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويابنسماعيلزكرياء1040333300778

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبهيشليلى1040334301472

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحفيظاسية1040335301887

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويقاسينخديجة1040336301975

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالدباغرجاء1040337302274

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنقدانمصطفى1040338302295

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويجوهريخديجة1040339302614

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسمشيمونية1040340302936

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصيادسعد1040341303280

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشردوديعصام1040342303807

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويوسوكاطبشرى1040343303966

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزويتنلبنى1040344304234

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغرصالنهيلة1040345304649

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياالدريسي صديقيخولة1040346304773

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسهمانيخديجة1040347305005

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينشديمريم1040348305008

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالسباعيهشام1040349305039

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينفزربيع1040350305328

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبرةإسماعيل1040351305942

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكرامنادية1040352306216

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوطحيشبسمة1040353306619

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويابراحنسعيدة1040354306661

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخطابهدى1040355306903

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعنبيايوب1040356306973

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنجلونزينب1040357307826

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويامقيسايوب1040358307878

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبقاديرإيمان1040359308459

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوحياتخالد1040360308641

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعمانيسارة1040361308704

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالهنةسلوى1040362309286

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصدوقيأيوب1040363309721

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبصاصسارة1040364310016

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشرافييوسف1040365310108

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحاللالمياء1040366310283

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبرحالحمزة1040367310386

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالدوريايوب1040368311039

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويباللياسية1040369311798

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويموسى بنمصطفى1040370311860

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحسناويرضوان1040371312006

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلوطفيحسن1040372312378

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخرشيمريم1040373312462

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسوقانيحسن1040374312527

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالرفيقسكينة1040375313118
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسعدونياسية1040376313731

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياعريشسناء1040377313877

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمنصوريانس1040378315260

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأماديدمريم1040379315335

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويموحسينالزهراء فاطمة1040380315427

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبلحيمرمريمة1040381315552

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكريمةعسري1040382315605

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالغازيمحمد1040383315630

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياسمينفدوى1040384315802

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشلخجميلة1040385316273

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرايا بنفردوس1040386316357

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبهجيمريم1040387316386

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشفيقحمدي1040388316388

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبخارخديجة1040389317179

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصدقاميمة1040390317526

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغيشانوفل1040391317687

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوييرو بننجاة1040392317949

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزريعاميمة1040393317996

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعفورياسماء1040394318538

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحيانيوسف1040395318752

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحلمينزهة1040396318955

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعزيزمريم1040397319002

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزوزانفاطمة1040398319252

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغوفاريمريم1040399319257

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويطربوشضحى1040400319445

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأكرومخدوج1040401319708

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياكركورعلي1040402319817

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياوبالمينة1040403320046

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويهشماني علويأمال1040404320338

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالطويلايمان1040405320446

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعمريحمزة1040406320461

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالهنيويمليكة1040407320545

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبرانيأسماء1040408320604

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلخديرمحمد1040409320647

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعمرانيعبدالرحمن1040410321403

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمرسولاحمد1040411321516

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحسيسوارضوان1040412321954

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالفانيثورية1040413322018

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالهوتيمحمد1040414322026

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويدكاربدر1040415322280

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالكصيريوهيبة1040416322709

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوزيدعبدالرزاق1040417322852

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعصاميعبدالرحيم1040418323036

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمقورييحي1040419324347

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرشيديسارة1040420324589

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبومزيانمريم1040421325278

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلخصامسمير1040422325282

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكردوحعبدالرزاق1040423325419

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعيةأسية1040424325669

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخوخسارة1040425325689

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويراضيالمهدي1040426325890

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعناكرةزكرياء1040427325986

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرشيدحسناء1040428326077

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوزروالسكينة1040429326115

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبجازينب1040430326254

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسمرانياسين1040431326359

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصوفييونس1040432326419
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالتوريأسماء1040433326695

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبطاشاحمد1040434327400

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينوالحارتي1040435327672

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبحريأميمة1040436327898

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرومانيمريم1040437328902

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأجرمونأشرف1040438329046

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالصابرفاضمة1040439329608

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنزينسلمى1040440329688

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعاريفحمزة1040441329924

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويقويدرأميمة1040442330032

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزمزاميسناء1040443331125

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياعبيدةوفاء1040444331138

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالسعدياسماء1040445331238

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشكريعبدالغني1040446331377

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعربيغزالن1040447331626

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويثابتبسمة1040448331648

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمريدحسين1040449332307

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمرسافيأيمن1040450332656

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالقمريياسين1040451332930

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوسلهامعبدهللا1040452332959

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغالمالهام1040453333224

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوممحمد1040454333602

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويضايفسلوى1040455333667

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويإعزاويهداالعزيز عبد1040456333927

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويدرهمينفتيحة1040457334124

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويطركينادية1040458334340

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحارفيسكينة1040459334451

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغالفحياة1040460334946

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمتوكلمهجة1040461335009

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويفتاحاسية1040462335371

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشجاعمحمد1040463336048

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياحمد ايتخديجة1040464336196

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياتميريانس1040465336426

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالرعموشفيصل1040466336962

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعلمييونس1040467337104

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلمامالزهراء فاطمة1040468338191

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصبرينبيل1040469338292

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزدوحيةتوفيق1040470338560

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبايبايمريم1040471338619

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكراخيحمزة1040472338743

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالساوريخولة1040473339174

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينسيراحمد1040474339193

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالطيرشالزهراء فاطمة1040475339199

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويجمريمحمد1040476339460

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبسطميحسناء1040477339834

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالخطارتوفيق1040478339860

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعثمانيالحسن1040479340453

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبكوريمريم1040480340516

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعسريكوثر1040481340544

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأزرورحمزة1040482341109

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلحرشسعيدة1040483341119

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعارفمريم1040484341813

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالغليميسومية1040485342544

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياكندوريامنة1040486342877

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشبابحنان1040487343587

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسرالديننبيل1040488346088

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلمراصنيسارة1040489346288
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعوفينورالدين1040490346869

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالصاع بنمحمد1040491346872

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمهنيسلمى1040492346888

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمزالنلطيفة1040493347072

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرضازكرياء1040494347079

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويظريفزينب1040495347285

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالطالب ايتالحسين1040496347598

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأقواوشمحمد1040497347862

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحموييوسف1040498348145

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبونصرهاجر1040499349279

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمغفورسناء1040500349465

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكيالنيخديجة1040501349810

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالخسوينجيب1040502349839

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالخسوينجيب1040503349839

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشفيقمريم1040504350313

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبومدينهناء1040505350383

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينعيمأيوب1040506350993

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالحنافي ايتمعاد1040507351013

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلبيبأمين1040508351285

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالكضرورعائشة1040509351563

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويابوحسوسصالح1040510352478

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشكارة حمراسماء1040511352708

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعيوشيامال1040512353150

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويZannaniحياة1040513353630

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويرزقيهشام1040514354034

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحمةإناس1040515354064

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنوجهاجر1040516354269

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمنيرالزوهرة1040517354485

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوشعلةحبيبة1040518354525

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبويوسففاطمة1040519354689

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزيتونيإكرام1040520354760

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلمزيوقيوسف1040521354889

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويماجريغزالن1040522355238

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالهنتاتيأيمن1040523355524

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويغفورأمين1040524355989

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمهناويعثمان1040525356013

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويفقيرأميمة1040526356807

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمتقيسناء1040527356953

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعالمالكريم عبد1040528357117

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبلشيادريس1040529357341

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشيخ ابنأميمة1040530357749

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلحمينيعثمان1040531357787

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويناجيمريم1040532358079

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعشاقليلى1040533358143

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعلميمحمد سيدي1040534358252

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمودنمليكة1040535358435

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويفهيمجميلة1040536358676

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويقريهند1040537358718

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالزوبيرعبداالله1040538358775

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحشاديبوشعيب1040539360710

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلحنششيماء1040540360754

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنبويهكنزة1040541360842

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخميديمارية1040542361489

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويباديضحى1040543361735

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياهشيشسكينة1040544362149

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعرافحسناء1040545362217

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصوابسناء1040546362372
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7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلكميريسفيان1040547362509

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينفيلالمهدي1040548363486

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمنكيبيعائشة1040549363494

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمقساطالكريم عبد1040550363852

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالناصرياميمة1040551364276

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبوستانيلوبنة1040552364635

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويشرقيعبداالله1040553364832

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالغناميالكريم عبد1040554364843

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوينويغزالن1040555365417

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويادبحمدخديجة1040556365785

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمحمدبركامي1040557366466

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويعمرانيحنان1040558366728

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمسطرينجاة1040559368390

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالقالليالحسين1040560370044

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمزارعييوسف1040561370256

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمتقياشرف1040562370705

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنبوعنانإبراهيم1040563371096

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويارباحيأنوار1040564371435

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلفحلالزهراء فاطمة1040565371557

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويكدينورة1040566373962

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياستيتوبوشعيب1040567374157

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويناجيسكينة1040568377639

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأوبال سعيد ادلحسن1040569378928

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبهجاويالياس1040570380219

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمنباويالمهدي1040571380376

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمواقينورالهدى1040572380596

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالفطناويمعاد1040573384017

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنعيششيماء1040574384232

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويورديأشرف1040575384863

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشاويمحمد1040576385407

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشهيديهاجر1040577385658

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبلمسكيجميلة1040578385965

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويخالداليزيد1040579386367

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويامريرباب1040580386446

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويجميلكلثوم1040581386925

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويباروديأيوب1040582387751

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويزكارعادل1040583388812

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويفوزيإلهام1040584388982

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالبوعيشيفاطمة1040585391919

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويموهينهاجر1040586392063

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالدريريمريم1040587392985

1040588393286SalimaElbouzidi7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوي

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالشمسيأيوب1040589393444

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنشيخيجالل1040590394385

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالعرويهاجر1040591394863

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالنوريالزيتونية1040592395035

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالسرغينيليلى1040593397099

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويلغشاويمريم1040594398460

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالقونصعلي1040595400334

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويوباريمريم1040596400531

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالجودأيوب1040597402697

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياليشحنان1040598402724

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياألنوار أبوالزهراء فاطمة1040599403066

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوياكريدةالزهرة1040600404360

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويأبوالفضيلهشام1040601404625

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويصوابمحمد1040602405360

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالفقيرلبنى1040603405802
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7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويالمهاجيرسلمى1040604406383

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبطاشسلمى1040605406526

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويمبارك ا ايتجميلة1040606406798

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويحافظيحسنة1040607406888

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويسامالزهراء فاطمة1040608406949

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانويبنهيمةسهام1040609407180

7 زنقة طرابلس حي السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد السادساإلنجليزيةالثانوييعزحسن1040610408348

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحسناويمارية1040611408409

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويسليمانفاتحة1040612408639

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويرياضحسن1040613408845

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبالحركاتيصباح1040614409073

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبشارغزالن1040615409585

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويعمارسومية1040616409657

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعباسيوفاء1040617410265

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمباركيهشام1040618410363

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبرهوميأيوب1040619411428

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويغواتكنزة1040620412182

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمتقيايوب1040621413053

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويازناكسعاد1040622415396

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمشكوررضوان1040623415553

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويواجوسكينة1040624415830

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالسمانالرزاق عبد1040625416497

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويميساويزينب1040626417528

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويابازينالصمد عبد1040627417737

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمنارعزيزة1040628418717

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويماكرزياد محمد1040629422131

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمريميفؤاد1040630422280

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياحمامدةفاطمة1040631422687

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويكاسيمصطفى1040632423375

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالساميغيتة1040633423596

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالمروانيحليمة1040634423931

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحامدأسامة1040635424024

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياحليوىالرحيم عبد1040636424154

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنوالاسماء1040637424788

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعكاريغزالن1040638424932

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحداويسعيد1040639425136

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينحيلبشرى1040640425762

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفضال ايتندى1040641425794

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالكويسعبداإلله1040642425922

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينصيرنادية1040643426437

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويباكيخديجة1040644428254

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمرعوشحنان1040645428308

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويقاصياسين1040646428984

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأدهمالزهراء فاطمة1040647428993

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبصارأميمة1040648429435

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويادالحاجحسناء1040649430147

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالصديقمحمد1040650430338

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويباحسينسكينة1040651430460

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمخلوقيجعفر1040652431415

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفرخيعبداإلله1040653431682

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويلحرشخديجة1040654432370

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالسباعييوسف1040655432687

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويلمساهلحمزة1040656433474

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفريديبشرى1040657434497

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويخوكةعبدالواحد1040658434797

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياعزيزةخديجة1040659434798

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويشمسدينسهام1040660434810
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3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحيرشفاطمة1040661434856

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعباس ايتسعاد1040662435181

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياسعيديالزهراء فاطمة1040663435358

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحسينفؤاد1040664437221

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصولوحالحسين1040665437852

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالطويليالحميد عبد1040666437966

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحمد ايتسعيد1040667438314

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأقبابحنان1040668438613

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالسعوديالزهراء فاطمة1040669438784

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياالنصارينادية1040670439788

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويببخورحياة1040671439834

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويغليضنهيلة1040672440060

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفراحمعاد1040673440135

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياشميلةنورة1040674440215

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالفرجية بنرشيد1040675440333

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويعمارعبدالعزيز1040676441398

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويتباليحنان1040677441935

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصبريسمير1040678442109

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياالدريسيمريم1040679442124

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفنارزكرياء1040680442184

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحمودالحميد عبد1040681442527

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالصالحيزهير1040682442766

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالزهيريالبوعزاوي1040683443639

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالساخيأيمن1040684443670

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحمدونيابراهيم1040685444654

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعيدونيسومية1040686444774

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبهالطيفة1040687445073

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمصوابينادية1040688445214

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمفتاحالدين صالح1040689446351

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياحساناسماء1040690446635

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبجوسفيان1040691447222

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويزرواليسعيد1040692447331

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالمحمديالهام1040693447531

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجوهريصوفيا1040694447591

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمشوقهدى1040695448037

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويدحواكرام1040696448246

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمروانيأناس1040697448289

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجفناويياسين1040698448297

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالورديسعيد1040699448865

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينجداويدنيا1040700448866

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويغصاصربيع1040701450289

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالطاهريسمية1040702451018

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحفوظإيمان1040703451825

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياراوياسماء1040704451957

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبواليفتيحة1040705452388

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحرارنوعيم1040706452606

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجدواندعاء1040707452641

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنمينةوئام1040708452695

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمكتانزكية1040709453031

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياصفاريوسف1040710454526

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبوشيوسف1040711454777

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحمراويهبة1040712454911

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصوفياالرضى1040713455271

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبهوىمحمد1040714455610

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحاجرنورا1040715455758

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويموراقفتيحة1040716456767

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبياتسكينة1040717458156
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3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويزهاريحنان1040718460338

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياشبيبيخديجة1040719460405

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمغنيآسية1040720460515

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويسرورياللطيف عبد1040721461021

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصبيرنهيلة1040722461027

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويضريفأسامة1040723461135

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالشرقاوينزهة1040724461817

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفيرداوسيخديجة1040725462474

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويكمالنادية1040726462628

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجماليشادي1040727463048

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويناصريخالد1040728463515

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنانيعثمان1040729463623

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويروقيةمحمودي1040730463681

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنعالالزهراء فاطمة1040731464048

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياالدريسيعثمان1040732465943

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويارخيصحكيمة1040733466514

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياسحيباتنفيسة1040734466952

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويغزالنخوبابا1040735468266

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصماطهاجر1040736468603

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالداوديزينب1040737468734

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبلمينعلي1040738468901

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالداوديحنان1040739469121

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجيليأمينة1040740469236

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويوكريم ايتمريم1040741469462

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالداوديحفيظة1040742469544

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعالمأمين1040743469685

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويكرشانمريم1040744469993

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحداندنيا1040745470257

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالجعفريحياة1040746470385

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالركانالرحيم عبد1040747470424

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبلغنضورغزالن1040748470889

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبوزرودإيمان1040749472120

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويهالليسمية1040750472184

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحليميخالد1040751473075

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويإبيكسناء1040752474938

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحسنيخديجة1040753475070

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالطاهريعزالدين1040754475481

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبرداويسعيد1040755475544

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويعديالزهراء فاطمة1040756475689

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالوطنيمجيدة1040757476008

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالمومنيالدين صالح1040758476114

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبالجسارة1040759476162

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالتبرانيزينب1040760476189

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمعاجيزكرياء1040761476281

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأحمضوردة1040762476815

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالداليةسكينة1040763478201

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالجعفريأسماء1040764478536

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينقيردنيا1040765478715

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينضافمحمد1040766479727

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالكفاويإسماعيل1040767480132

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبوجعدةالرحمن عبد1040768480232

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحمودةاسماء1040769480251

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوييمكنسفيان1040770480580

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالكردوعيكوثر1040771481021

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحرشفاطمة1040772481135

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبالكروميةالمهدي1040773481823

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالخواتيمهدي1040774482091
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3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويزاعيمامينة1040775482300

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويحمراويسعاد1040776482390

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالدغميإبتسام1040777482556

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويعبدالواحدسعيدة1040778483037

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبخارمحمد1040779483928

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالشكرانيسكينه1040780483977

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفرساننسرين1040781485105

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالدمسيريسكينة1040782485258

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويشديلمريم1040783485315

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعلويمريم1040784485528

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنعزوزوجدان1040785486222

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبطيوكوديع1040786487354

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويازغيباتعائشة1040787487496

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويإدرازنهشام1040788488023

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالفقيرمحمد1040789488835

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبوسعودحفصة1040790489141

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفرقانسعيد1040791489699

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويسالكأسامة1040792489906

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالصابريرجاء1040793490255

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالطويلوسيم1040794490383

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمحاجرشيماء1040795490572

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالفاضليرباب1040796490603

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينافعوفاء1040797490896

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوياالدريسي عاكفزينب1040798490900

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويعزيعائشة1040799492322

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانوينضفيمحمد1040800493353

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويجوبيجشيماء1040801493573

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبنلغليضحمزة1040802494472

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويطهزكرياء1040803494980

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويرزوق ايتجميلة1040804495292

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأحديكالعزيز عبد1040805496232

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالقدميريهدى1040806497442

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأوبراشمصطفى1040807497655

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويدحمانيمريم1040808497733

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويضحاهالمياء1040809497857

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالبسطاحيمعاد1040810498253

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالمشيشيشيماء1040811498424

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويموزونيرشيد1040812500237

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالخالدينعيمة1040813501628

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويتاجرأنوار1040814501897

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويبوتكورتسارة1040815502201

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالفتح نورالخالق عبد1040816502268

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويلكالتيكوثر1040817502319

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمقابلعزالدين1040818502602

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأبوتابتحسن1040819503451

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالفقيراسماء1040820503454

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويصبارأسية1040821503507

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويأيوببوشرى1040822503522

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويفراحابراهيم1040823503706

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالحسنيسكينة1040824503911

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويوريععلي1040825503969

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالعيساويطارق1040826504022

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويالمفتاحيسرى1040827504341

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويمبروكزينب1040828504745

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويزاهروالء1040829504808

3 زنقة المسجد حي السلطان مرس الفداءالثانوية  أم البنيناإلنجليزيةالثانويإدحساينأيوب1040830504824

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجماليأميمة1040831505024
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمنصوريسماح1040832506217

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبرةمروة1040833507157

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالفرعاسماء1040834507794

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالدرقاوينزهة1040835508405

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجديديسعيد1040836508621

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياالدريسيهناء1040837508971

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياألجديحمزة1040838509940

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوينسيكخليل1040839511238

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعطارنهيد1040840512064

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويليدريعبدالرحيم1040841512176

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوطيبأمينة1040842512667

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعنبةاسماء1040843512892

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمؤدنزينب1040844513969

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالقرافيحنان1040845515096

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالشبارزهيرة1040846515330

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوخامخديجة1040847516307

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياغزازخديجة1040848516723

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالريبسناء1040849517235

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعبودهشام1040850517843

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوخديسمريم1040851518567

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعزاممعاد1040852518723

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمنيانييونس1040853518881

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويوديعحسناء1040854520552

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعبديحفصة1040855520676

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياعباداعبداللطيف1040856520912

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحبرارأشرف1040857521260

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويكراعمحمد1040858521765

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالناصرسكينة1040859521952

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويضيفنزهة1040860522685

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسكريحفصة1040861522711

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياعبايلسارة1040862524236

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالبوريميكوثر1040863524272

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالدرموكاللطيف عبد1040864525123

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمسعوديحبيبة1040865525577

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحوصاصابراهيم1040866525750

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالشاويالغفار عبد1040867526070

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويرشيقنورة1040868526096

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويفقيهيحسناء1040869526631

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويخودامراد1040870527506

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويتنفليعبدهللا1040871527861

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحسروفهيام1040872527983

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويانصاريصفاء1040873528003

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويطيبخديجة1040874528345

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشهابيهشام1040875528889

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزعاقيوسف1040876528903

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويقصبيهاجر1040877530051

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالشتويالزهراء فاطمة1040878530615

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعمرانييونس1040879530689

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويهريمحميد1040880531149

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبهاقيأناس1040881531386

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويواطرونحنان1040882532959

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوعليابراهيم1040883532987

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزونيضالحسن1040884533828

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويدوناسفؤاد1040885535645

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويكزىحمزة1040886535994

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحليمعزيز1040887536373

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويفاهميخديجة1040888536498
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                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشنينرجاء1040889536744

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبؤنيةرجاء1040890536852

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويتسوقيالصمد عبد1040891537826

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالناذهسعيد1040892538767

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبطاشمريم1040893540222

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحريمةفيصل1040894540289

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوحياةسليمة1040895541222

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويصاديقمحمد1040896541395

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسحنونخديجة1040897541552

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويخاليدغزالن1040898542511

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعياديعبير1040899542758

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويضوأشرف1040900542759

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسيفرمعاد1040901542963

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجبريمليكة1040902543168

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعكالايمان1040903543806

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويهربازليلى1040904543986

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعباللغزالن1040905544192

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحاتميونس1040906544467

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويصغرونيخديجة1040907545245

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويغازيليلى1040908545477

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسوكاننهيلة1040909546419

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوييقينيصفاء1040910546562

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويدحمانيحفصاء1040911548158

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلبيدبديعة1040912548645

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياهموسمير1040913549401

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمعروفيوسف1040914549411

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمغوارسكينة1040915549583

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسويفكريم1040916550451

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعرشانأيوب1040917551289

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمجايشحمزة1040918551545

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلكحلرضوان1040919552177

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحشلوفينورالدين1040920552314

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمتوكلحاتم1040921552358

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويموكاويكوثر1040922552455

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمزويكلثوم1040923554282

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالدين حسنرشيد1040924555046

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمقساويلبنى1040925555529

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعشاقيأسماء1040926555860

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويباتاعائشة1040927556849

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالبوجرفاويمريم1040928556877

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالصبارسعيد1040929557655

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويكناسامال1040930558314

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجباريزكية1040931558621

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلحيةالحبيب1040932558699

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحظارزينب1040933559370

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنينومنال1040934559405

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعقاسهام1040935559423

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويتعويتمحمد1040936559832

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالصديقيالزبير1040937560206

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمرتزقأشرف1040938560944

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويوديوفاء1040939561133

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبحدومباركة1040940563816

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحمانيوفاء1040941563819

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحمدانيابراهيم1040942564188

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعثمانيحاتم1040943564317

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعلليخديجة1040944564584

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويراغباكرام1040945564658
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويصباراميمة1040946566435

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويأفوكالحنان1040947566573

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمجدانهاجر1040948566954

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشوقيرحاب1040949568168

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلبيضأمين محمد1040950569368

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويباهيالمهدي1040951569422

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويغازينبيلة1040952569628

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبجبرانوار1040953570133

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويخلوفياميمة1040954572685

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشقرامربيعة1040955572723

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلفريميفاطمة1040956573425

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنعديياسين1040957574015

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويباركييونس1040958574517

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمومن عبد أيتمحمد1040959574831

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويكوايسعاد1040960575244

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالركيكإكرام1040961575383

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويقماشجميلة1040962575665

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشافيسهام1040963576828

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعيشيسعيدة1040964577088

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويافريحة بنصفاء1040965577207

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالرحالي عزامالمهدي1040966578097

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالصغير ايتالجليل عبد1040967578115

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالورقسعدية1040968578452

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويامسلكغزالن1040969578899

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمراديبسمة1040970579508

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالقسراويزينب1040971579573

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجرافمحسن1040972580309

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمدنبسعيدة1040973580499

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالريانيحياة1040974581993

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنداودالزهراء فاطمة1040975583086

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياحياويخديجة1040976583475

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحليميمحمد1040977584240

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويثابتايمان1040978584430

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالشرقاويجيهان1040979584611

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويفرحانحمزة1040980584758

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويكافهاجر1040981585052

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالبروديندى1040982585430

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزريولمريم1040983586350

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويصبريحنان1040984587030

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالهاشميأمين1040985587235

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويماركيثريا1040986587294

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبكريمحمد1040987587317

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوفرديفهد1040988587676

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويموزونأحمد1040989588394

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنضقلييوسف1040990589077

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمحفاضبدر1040991589082

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويهاشيممونة1040992589222

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالدهبيخديجة1040993589387

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالشاحوضسعيد1040994590273

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبندراعوحادة1040995590495

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشافعبوشعيب1040996591655

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشكريابراهيم1040997592091

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلوحةنعيمة1040998592655

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويانوارهاجر1040999593774

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويارضونييحيى1041000593895

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشاهرأمين1041001594243

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحيميمحمد 104100259546254
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلكحلسمية1041003596485

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويرحمونحكيمة1041004596540

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعياد بنسامية1041005596672

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبوخامنادية1041006597501

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعبدالبارجهان1041007600291

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالهمزيوليد1041008600634

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويياسينحجاجي1041009600885

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويقدوريعائشة1041010601842

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعلقةسكينة1041011602136

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعزوزفتيحة1041012603188

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويإكيسمحمد1041013603237

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمحجوبيابتسام1041014603407

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويرضوانرضوان1041015603546

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالربيبخولة1041016604931

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنبوهولطيفة1041017605625

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويهالالتأميمة1041018606623

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالغاليالهام1041019607286

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويموريدايمان1041020607429

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالخلفيالمهدي1041021607617

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزهريأمينة1041022608504

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلمجيمرعزيزة1041023609459

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعمارةسعاد1041024609856

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالقاسميمحمد1041025610424

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلفغيريالمصطفى1041026612220

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالناجيخديجة1041027612359

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالمستقيمإيمان1041028612407

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويخديريادم1041029612962

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويجاعةحسام1041030613529

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعبيدةأمين1041031614041

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالزاهرمحمد1041032614815

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويروحيمحمد1041033616489

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزوزانفاطمة1041034616955

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمنصورمريم1041035618332

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزوينعتمان1041036618436

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويطريعيليلى1041037620204

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالزيتونيسكينة1041038621336

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالكاسيوئام1041039621647

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالماحيالصالحة1041040621878

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالهروشيمحمد1041041622593

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويحرشيهدى1041042623003

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحزميالزبير1041043623115

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعصونورالدين1041044623981

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحورعلية1041045625484

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويزيالشيماء1041046626461

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالطاهرةمحمد1041047626595

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويمبروكلمياء1041048627721

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنطورشيماء1041049628033

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويبنطورسارة1041050628898

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويسمرمريم1041051630204

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلبدرقاوىسعيدة1041052631261

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويريمواعظ1041053631509

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويهنانرجاء1041054632120

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعنوكةحمزة1041055632573

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالحكيميمحمد1041056632791

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويلايرسامية1041057633472

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويشكشوكيإكرام1041058634630

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويأبناوخديجة1041059634796
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50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياولعربيامحمد1041060246017

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالناجيعائشة1041061280166

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويعلوانعثمان1041062310104

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانويالعالميمريم1041063518740

50 زنقة 4 معروف سيدي السلطان مرس الفداءالثانوية التأهيلية الباقالنياإلنجليزيةالثانوياحسيبةكوثر1041064562733

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزاويمحمد1050001240944

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويرجاءمحسن1050002241105

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمحفوظمعاد1050003241350

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالحمدونيعبدالباسط1050004241956

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويوداعيوسف1050005242469

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلهيبسهى1050006243111

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويتيقدامالحفيظ عبد1050007243955

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفيالليهشام1050008244161

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالفقيرنبيلة1050009245361

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويشنيورنورالدين1050010246206

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبوقسيمليلى1050011246267

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياحتسننورالدين1050012246278

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعرفاويسلوى1050013246736

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويهالليأيوب1050014246821

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمومننبيل1050015246900

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمستعينهللا عبد1050016247782

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبادو ايتخالد1050017247994

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويصماعيمحسن محمد1050018248049

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأعصيأسماء1050019248092

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبنانيمنعم1050020248816

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزمانبشرى1050021248853

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويقالةعادل1050022248973

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفارس بنيوسف1050023249044

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعياشنجوى1050024249232

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأزدوفتيحة1050025249734

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسمكيعائشة1050026249895

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمذكورينجوى1050027249972

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسيفعفاف1050028250042

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبالاحمد1050029250693

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويشعوسفيان1050030250880

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأباترابخالد1050031251191

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالجابرحميد1050032251992

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالفكروشاناس1050033252502

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالحنافي ايتهشام1050034252782

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياسريرليلى1050035252890

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلعرافيعزالدين1050036253700

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويصابرهاجر1050037253756

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوينجارهدى1050038254569

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخلفينادية1050039254629

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويكمالحفيظة1050040255868

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعيوشهناء1050041257253

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويناصرمحمد1050042258799

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفرحاويحسناء1050043259347

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمطركخديجة1050044260015

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالبيدوريفاطنة1050045260026

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالهريشيمريم1050046261079

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشريف بنأسماء1050047261632

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويساجدأنس1050048261677

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالبوساكنيابتسام1050049262247

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأمالحأسية1050050262268

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعريفيفدوى1050051262982

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلحميديصفاء1050052263002
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مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفرحاناسامة1050053263158

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويروبالأيوب1050054263756

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمخنتاحمد1050055263807

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالرحاليمراد1050056264561

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزمرانيأميمة1050057265091

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأصهريأحمد1050058265792

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالهاديبوجمعة1050059265850

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشاكريالزهراء فاطمة1050060266320

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزرواليحمزة1050061266933

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالصافيالطاهر1050062267470

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويهينوندنيا1050063268355

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويببريننزهة1050064270438

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويادراويرشيد1050065271650

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالراويسعيد1050066272135

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزكريامريم1050067272559

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالحشالفيمحمد1050068272630

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعربياللطيف عبد1050069273729

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويطاهرعثمان1050070274695

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمشحمطليلى1050071275111

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعدلوننادية1050072275949

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفراسسهام1050073276053

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمحاسنبديعة1050074276245

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأعبيسفتيحة1050075276300

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويباعليمليكة1050076276322

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويطريقسناء1050077276918

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلعلجأيوب1050078277227

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبنعتوجمعة1050079277260

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزهيرإيمان1050080277546

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأسامةبومديان1050081277899

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفالححياة1050082277949

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويركابيوسف1050083279231

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعلويالزهراء فاطمة1050084279486

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوينبيهكوثر1050085281316

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفائزثريا1050086281609

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالراميشروق1050087282049

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالنقاشحسناء1050088282215

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبالكصابدعاء1050089282506

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويطيبنهيلة1050090282596

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالكريميالتهامي موالي1050091283585

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعزيزيطارق1050092284251

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويميمونيأسماء1050093287417

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمرجانخديجة1050094287926

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعبيعواطف1050095289384

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويامنورياسين1050096289788

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبوصايريمريم1050097289941

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعادلرشيد1050098290308

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلصهبالحق عبد1050099292957

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويدريسيإلابسمة1050100293005

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويرزوقفؤاد1050101293232

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالتونسيأسماء1050102293356

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلودييونس1050103293675

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمرضيالغني عبد1050104294160

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسعوفخالد1050105294181

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخيارالقادر عبد1050106294502

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمودنمحمد1050107294552

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالطالبيخديجة1050108295126

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالغمريحميد1050109295377
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مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمسياحكوثر1050110296959

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويآزريروصال1050111297524

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسمرحسن1050112297716

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلمقدميالحكيم عبد1050113297961

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمجاهدندى1050114298086

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأبوزيدبدرالدين1050115298233

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمشتاهيسكينة1050116299061

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسعيدييونس1050117300648

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمرشدهشام1050118304005

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبورزيفاطمة1050119304661

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويختوريزهير1050120304931

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفلحيحسن1050121305114

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويساهيرعزيزة1050122305349

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزعيم برنيمراد1050123305877

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزكيركمال1050124306510

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعلويسفيان1050125306647

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشاكريجمال1050126307508

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالنعناعيرضى1050127307904

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويحافضيمنى1050128308299

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوينصرياسين1050129308729

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوييوسفبوكرين1050130308754

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياجداتوفاء1050131308939

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويشوقهاجر1050132309335

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويموعتصيمفاطمة1050133309618

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزايريماجدة1050134309955

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبلخاوةكوثر1050135310347

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأحنينيعمر1050136310565

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخميسيامين1050137310614

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعمراويحفصاء1050138310842

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبنحنةعصام1050139310968

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياالصفريسعيد1050140312599

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويجناححفصة1050141312771

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعمراتيمحمد1050142313136

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالوردانيادريس1050143315612

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسحتهمنى1050144315913

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويادشيميمروان1050145316114

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأمزيلخديجة1050146316557

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسليميمريم1050147317058

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويجوادحليمة1050148317348

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبايهشام1050149317505

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزرواليسهام1050150320216

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلوهابأسماء1050151321032

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبنانعبدالرحيم1050152321035

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمزوخديجة1050153321448

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعزوزيعاطف1050154322081

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعماريمريم1050155322225

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويباجيشعيب1050156322521

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعلوياسماء1050157322733

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويدهابيراضية1050158323405

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالكوشسلمى1050159324298

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالجبليإخالص1050160324637

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسعيد ايتالسعدية1050161324639

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمبشورسعد1050162324774

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويقطاويبدر1050163325732

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبوسدرغزالن1050164327054

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويشهيدأيوب1050165327063

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسلفاتسناء1050166327264
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمخلوقيعماد1050167327326

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمستظرفنورالدين1050168327558

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمنافعمحمد1050169327641

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزماطخديجة1050170328650

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالدكاليأسماء1050171329203

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويجميليفاطمة1050172330103

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزيدانحسن1050173331531

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياإلدريسييسرى1050174332420

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويجوهريياسين1050175333156

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعاللي نيتالرحيم عبد1050176333385

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشحمزكرياء1050177333630

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلعنانيفؤاد1050178334186

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالحيانيحليمة1050179334263

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياشريبكيليلى1050180335441

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبسابسإبتسام1050181336416

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبونارالشعيبية1050182336625

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالريحانيحسن1050183336700

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويكساسمحمد1050184337000

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويقديريأمينة1050185337040

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبليلطعائشة1050186337183

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياألزرقنوال1050187337475

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسعيد بنموسى1050188337533

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمكيهاجر1050189339393

عائشة1050190342305 مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالبوشَ 

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزرواليالحسين1050191342666

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسندال ايتاسماعيل1050192342827

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويشويتسهيل1050193343416

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشواطيعثمان1050194343586

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالفشوشاحمد1050195343991

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالبوخارينجاة1050196344020

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفريسيأسامة1050197344251

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالرضىحنان1050198345473

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويوادوكومحمد1050199346227

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفهميزينب1050200346726

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويغوفيريصباح1050201347187

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويكريمعبدالعزيز1050202347904

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالنعمانيخديجة1050203348898

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالراضيمحمد1050204349477

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخلوقحسن1050205349970

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياجبيريشيماء1050206350058

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويتشطاحتكمال1050207350348

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبريكمشهيدة1050208351527

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياهريتانعتمان1050209351729

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويابايسعيد1050210353117

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالنجدينوال1050211353732

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفارسالمهدي1050212353881

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبوستيتافتيحة1050213355032

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويقرفاشيفاطمة1050214355511

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالرايسليمان1050215355644

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزيانييوسف1050216355867

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالتويجيمحمد1050217355902

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوييحيا بنحكيمة1050218357281

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويصديقياسين1050219357329

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسليمانيمعاذ1050220357475

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمعلمعبدهللا1050221357815

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويازرايديمحمد1050222357948

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلمقاسالحسين1050223358616
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مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمزيانيحميد1050224358778

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالدين بحرزينب1050225359494

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبريمةاميمة1050226359506

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالبشيريعبدالفتاح1050227360304

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالفاتحيليلى1050228361476

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياشتوكيمحمد1050229361637

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعسريحسن1050230361645

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبطاهرلبنى1050231361702

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياوكشيرأحمد1050232362257

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويحموشيمصطفى1050233362428

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفرساننسرين1050234362619

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوينبيلإيمان1050235363120

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلعنايةزينب1050236364014

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالنبويميلود1050237364862

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويقدمارعزالدين1050238366106

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالشهيبيعزيز1050239367475

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعنيبةاالاله عبد1050240370076

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخبيويالجليل عبد1050241371548

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويخليفيعبدالعالي1050242373565

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويأماللمحمد1050243373929

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوييوسفيعبداإلله1050244375430

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويحفارنادية1050245380322

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبلفداخالد1050246380381

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالدحمانيأحمد1050247380536

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوينعيمسارة1050248380627

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمنيانيدنيا1050249382955

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالدخماتمريم1050250383201

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبالقايدسفيان1050251383394

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالتزاريرضى1050252384793

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويادرى بن ايتغزالن1050253385511

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويابالغمصطفى1050254385684

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعاطفياسين1050255386583

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالساهليسهام1050256389583

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعواجزينب1050257391545

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياسالملمياء1050258392821

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياالدريسي محبوبفاطمة1050259393210

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمرشيشحسناء1050260393843

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالفحفوحيرشيد1050261393850

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويكاسميمحمد1050262398389

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويوطابوجمعة1050263400034

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالقبليياسين1050264402150

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالسعيديالمهدي1050265403584

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياسليواتالصديق1050266404363

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويسلطانة بنسماح1050267406106

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويكرماحاليزيد1050268406203

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفارسحمزة1050269408987

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمالليعيسى1050270409469

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويجوادسهام1050271409892

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالداميمحمد1050272411316

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالرزينيمحمد1050273411566

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالحمالويعصام1050274413932

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفرحاناكرام1050275414002

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويهشميإلهام1050276416035

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويإبلينعبدالسالم1050277416224

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالكندرالزهراء فاطمة1050278416692

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويحيلميخديجة1050279416978

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمبروكعادل1050280417755
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مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالجليل عبدأهنكور1050281419092

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالصابريعائشة1050282421356

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويزازولييوسف1050283421951

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويمساعدحجيبة1050284423835

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبحاتعائشة1050285425122

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزيبابايوسف1050286425963

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالطاهيريعثمان1050287426306

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويلخواتريوداد1050288428578

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعلجيالزهراء فاطمة1050289428777

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالزياتيالحسين1050290431411

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالرجراجيسعاد1050291431470

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالراشديعصام1050292433786

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعزيزيجواد1050293439835

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالعالمزينب1050294439931

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانوياودادسالدين صالح1050295441397

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويالمدنيكوثر1050296441895

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويحدوشحسن1050297442487

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويبويهوهيبة1050298442647

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويعثمانيأحمد1050299442986

مارس 2 شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  محمد الخامسالفلسفةالثانويفاصحسكينة1050300443535

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياالدريسي الزينالرحيم عبد1050301443697

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويهادي بنالكبير عبد1050302445703

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويرحماويمصطفى1050303445848

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالفريقيمحمد1050304446211

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالنوينيحياة1050305447711

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويريحانيزهرة1050306451753

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبلخديرسلمى1050307452201

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويزكودالرحيم عبد1050308453088

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمعقودتورية1050309453999

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويسقريحليمة1050310454518

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويخردوييوسف1050311454596

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمنصتيوسف1050312456194

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبوكريباتمحمد1050313457447

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويكرداويعبدالغني1050314457548

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالجزوليعلي محمد1050315458792

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحيانيبراهيم1050316459763

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويشرادكريم1050317460919

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمسرورالمصطفى1050318461394

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويشعابأيوب1050319463088

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويعطيفيمحمد1050320463110

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمردةالزهراء فاطمة1050321464177

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوينجارنالطيب1050322464460

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالكنزيمحمد1050323466465

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالحيكيالزهراء فاطمة1050324466636

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالسحمديمنعم1050325467062

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويعرجوننورة1050326467721

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمقساوييوسف1050327468987

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياإلدريسي نجاححسام1050328470659

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمعاشرشيد1050329470914

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمجيدفؤاد1050330471282

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويشوقيعزالدين1050331472884

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالكاسميموسى1050332475559

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويفريدنسيمة1050333476049

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالحدادسمية1050334476318

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمكاويامين1050335476512

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالرامشخالد1050336478484

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويافقيرفاطمة1050337478934
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2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالجهازيكوثر1050338478967

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويخالدعزيزة1050339479752

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياحطوفاننعيمة1050340481469

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمهيرسعيدة1050341483508

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبرمانيمحمد1050342483656

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويلخشيشيونس1050343483672

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالعالي عبد ايتاسماعيل1050344486307

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمزنينسهام1050345486511

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالسحبانيالواحد عبد1050346489197

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويلوطاشيماء1050347491762

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالشردوديرجاء1050348494760

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوينقروالمالك عبد1050349496143

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمبروكالزهراء فاطمة1050350497727

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبوخريصايمان1050351502057

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويأزنودزكرياء1050352502546

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالشودانيأمين محمد1050353504378

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالربيبكمال1050354505795

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويربيعاكرام1050355507883

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبولياليفوزية1050356508159

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحليهدى1050357508752

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالنوريعثمان1050358508900

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويجوهرالغفور عبد1050359513036

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالصغيورينبيل1050360513690

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالعدبييوسف1050361515243

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويرشيديبلقاسم1050362518959

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويغزلينادية1050363521763

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالوزانيإلياس1050364522357

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويخليلابتسام1050365526947

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياالدريسيسعيدة1050366531332

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويباحمادأمين1050367531489

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالعدراوييوسف1050368532434

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحجاجامال1050369532722

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويدكانرشيد1050370533286

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياشباردنيا1050371535639

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالحسينينجوى1050372536953

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمخيبيشةخولة1050373536990

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويزهيرعزيز1050374537089

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويفركوسخالد1050375537154

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويتوغة أيتهللا عبد1050376537924

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويياسينسلمى1050377539853

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالجواليجميلة1050378541149

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحمامةهدى1050379541178

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالعسريالدين عالء1050380541308

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويلعكيدخديجة1050381541841

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويلويزيامال1050382542502

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويابراولضحى1050383543226

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمنصوريالرحيم عبد1050384543825

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويأفراحأحمد1050385544598

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويذهبعثمان1050386546248

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبداليلى1050387550373

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويكوسنوانعبداللطيف1050388554754

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالشيخاويخديجة1050389554987

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياطراريسكينة1050390556130

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوينواريمديحة1050391558087

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويرزقيأميمة1050392561237

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالتاريجمال1050393561585

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويخلفيمحمد1050394563944
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويأوفقيرفاطمة1050395565202

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويعارفسفيان1050396565466

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويكمالابراهيم1050397566747

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبالاهموسعاد1050398568688

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالنشاطدنيا1050399571883

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالفالليمحمد1050400574047

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويهريمحكيمة1050401575342

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالفيسبوشرى1050402575811

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويأفارس أيترشيد1050403578069

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالزهريالمهدي1050404584368

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحمدانيبشرى1050405586588

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمحموديكمال1050406586787

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالرفاعيجالل1050407590910

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمرابطالسالم عبد1050408592081

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحيدرنوال1050409595582

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويطرمونمصطفى1050410595613

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالبوشبتيإكرام1050411597980

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالحمريزهير1050412598668

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويحمانأيوب1050413601529

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالحفناويالواحد عبد1050414602384

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالطويلزهير1050415603922

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويكوشيمريم1050416608670

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمحمود ايتحفيظة1050417609049

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويرضوانييوسف1050418612094

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالنديويأشرف1050419613657

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالبازحميد1050420613963

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمعطاويأحمد1050421617551

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويعنانأيوب1050422622899

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويسوينيسناء1050423625338

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالرويسيالحسين1050424627746

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويالمنصوريرضى1050425628133

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانوياوبلقاسعبدهللا1050426629854

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويمجاهدفتيحة1050427633819

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبرغوثعبد املنعم1050428303808

2 األمل حي الممتد الفداء شارع السلطان مرس الفداءالثانوية  جمال الدين المهياويالفلسفةالثانويبنصرديهشام1050429518159

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبنصحوحكيمة1010001240698

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويايتحموهللا عبد1010002240727

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوجيدةفاطمة1010003240783

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالغزال ايتمريم1010004240879

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشفاجسفيان1010005241024

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالموجيبيأميمة1010006241170

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكرموديوسف1010007241201

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويفرحانسناء1010008241368

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعابديوسف1010009241396

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجعدانيالزهراء فاطمة1010010241443

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويقرنيالصمد عبد1010011241472

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوي199231العريمسهام1010012241492

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبالماحييوسف1010013241560

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبركيعبدالرحمان1010014241651

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويدنياالنعيمي1010015241741

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياوزالمصطفى1010016241818

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالعوفيرفتيحة1010017242241

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكبوريهدى1010018242247

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالعياشي ايتأميمة1010019242252

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالصالحيجبران1010020242520

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويباحوزهور1010021242532

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالسحاقيعثمان1010022242792
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويركينأسماء1010023242794

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبويرماناميمة1010024242972

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشوكةزينب1010025243229

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويقبازأسماء1010026243235

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحطابيالزهراء فاطمة1010027243343

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحريسيايمان1010028243435

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسوميريوسف1010029243469

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويدريهميفدوى1010030243497

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويناديةصمتي1010031243615

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوييمنة بنمصطفى1010032243858

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشكراويإيمان1010033243918

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعيابسكينة1010034243941

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسهالويياسير1010035243996

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهروالالزهراء فاطمة1010036244105

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياللجائيياسمينة1010037244152

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمنابديزكرياء1010038244353

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويوالدماجدة1010039244621

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالشياعيهاجر1010040244628

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالملياني المعروفيسلمى1010041244770

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالميرمريم1010042244890

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرزقيخولة1010043244926

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوشانبهية1010044244987

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسفيانرحو أيت1010045245139

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجاكنتيخولة1010046245209

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمالحيهاجر1010047245294

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزرهونيابتهال1010048245340

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويصغيريسرى1010049245371

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويخلدونيزينب1010050245500

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهناروح1010051245656

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشوخمانيزينب1010052245667

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسعودشيماء1010053245703

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويتعلوشتهجار1010054245779

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين شهرزينب1010055245834

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالغازيلبنى1010056245959

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعاشريخولة1010057246585

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويأمهاشسناء1010058246613

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحشفةنورة1010059246714

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلغالميوسف1010060246804

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوزيتهدى1010061247005

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعزيزيايمان1010062247096

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوينباشأيوب1010063247116

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويقيبالأشرف1010064247174

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبدريحمزة1010065247252

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالزرقيحفصة1010066247285

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويدرفوفبشرى1010067247324

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويصديقيخولة1010068247651

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياسعيدونعيمة1010069247674

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعسوليأميمة1010070247702

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالشاميمنال1010071248001

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالسنينيصفاء1010072248038

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويطهالزهراء فاطمة1010073248093

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالنجاريرشيد1010074248224

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهاتفيشيماء1010075248825

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهاتفيشيماء1010076248825

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحنانخديجة1010077248857

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويامغاريخديجة1010078248860

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوينجاحاشرف1010079248878
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األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمديحأحالم1010080248926

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرضاويشيماء1010081249314

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياليوميزينب1010082249469

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكمالصفاء1010083249496

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرزليفاطنة1010084249574

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبادومريم1010085249580

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويراشددنيا1010086249703

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحفيداسية1010087249759

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبريليلى1010088249771

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبركةإكرام1010089249936

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلفقيه بنحمزة1010090250076

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويدربوجيهان1010091250179

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجميلسلمى1010092250258

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلعبيديخالد1010093250371

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعادنانينادية1010094250424

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالكوتركريم1010095251229

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويطنيبوشيماء1010096251310

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالهاشيميأميمة1010097251368

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويامهيضرةمريم1010098251548

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياسماءزوركي1010099251555

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشكريجيهان1010100251812

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبولعبارغزالن1010101251816

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويصغريسارة1010102252100

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبلحنافيسعاد1010103252253

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالهروادهند1010104252280

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمخلصفاطمة1010105252399

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالهدىسفيان1010106252552

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمعزوزيشيماء1010107252698

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالغربيكوثر1010108252853

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياسطيفيإلهام1010109252964

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحضيرمنال1010110253007

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبوعيشيسارة1010111253126

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكريديعبدالرحيم1010112253246

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويخمليشعبدالمقصود1010113253560

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسنيدةهند1010114253612

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبختارفدوى1010115253771

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبلغيتيسلمى1010116253779

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحيمرأيوب1010117253801

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويأجدوينسرين1010118253881

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبكريسلوى1010119253963

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويأبالغالكريم عبد1010120253995

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالعسناويعلية1010121254023

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزداويزينب1010122254155

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويقاسيمنال1010123254182

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالعرابي بنمرية1010124254286

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلوقمانشيماء1010125254485

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمعروفيسهام1010126254538

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبخوشعالل1010127255380

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمعزيياسين1010128255447

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحوليخديجة1010129255647

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالرازينزار1010130255656

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمرشانسكينة1010131255737

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمباركالزهراء فاطمة1010132255754

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالكونأميمة1010133255847

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياالمغاري المقرياميمة1010134256434

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزيطةصفية1010135256745

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحجامالزهراء فاطمة1010136256812
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويأشباننادية1010137257129

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلعبارشيماء1010138257169

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويشعوباشراق1010139257423

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمزوزالعزيز عبد1010140257510

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعزةمريم1010141257540

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبلوادلبنى1010142257626

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوينايتاليسارة1010143257730

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلصفرسلمى1010144257742

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياسضيريالزهراء فاطمة1010145257816

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهاشميمحمد1010146258118

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويامالاميمة1010147258142

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوالرخالبنى1010148258427

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياولمودنزينب1010149258623

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالفالحيسلوى1010150258673

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويٱشطايبيضحى1010151258714

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياألشهبسهام1010152258720

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالترابلمياء1010153258827

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالساقيسلمى1010154259170

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالسمالليأحمد1010155259232

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزهيدإلياس1010156259287

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكريمياسين1010157259356

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويادعمواكريم1010158259377

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياميسيايمن1010159259378

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمجديدابتسام1010160259871

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمنابديهاجر1010161259925

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويانحايلةهاجر1010162260200

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوينجاعخديجة1010163260570

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالزرواليأيوب1010164260764

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويفالحوصال1010165260812

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياشمارخزينب1010166260829

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبهالويأمين1010167260994

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجميلسهام1010168261015

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبلعزريخولة1010169261367

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعالمياسمين1010170261474

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكيالإلهام1010171261501

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالزمزاميالغفور عبد1010172261902

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبولعقولكوثر1010173262162

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويصبريالزهراء فاطمة1010174262168

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمسافرشيماء1010175262271

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبكاراميمة1010176262300

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياغايسرى1010177262482

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحمينهاجر1010178262811

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويصدقوئام1010179263397

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويوالشيتيمنال1010180263483

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبلفقيرسعاد1010181263502

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمباركضحى1010182263546

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويستهافيسارة1010183263741

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهللا حبيبسارة1010184263758

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويإرفقخولة1010185264050

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعيادمريم1010186264260

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبدويشيماء1010187264263

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوهاديرشيد1010188264308

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويازكوارنهيلة1010189264309

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويناضرسعيد1010190264740

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوماصشيماء1010191264854

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياوعمواسماء1010192265157

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالتدالويمريم1010193265176
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويتيارخديجة1010194265283

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمناديخديجة1010195265414

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالبوجيسمية1010196265592

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويغيساويفوزية1010197265616

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمنذراميمة1010198265680

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوعودةحسناء1010199265708

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمتقيكوثر1010200265762

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزعيمامينة1010201265983

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالنائمشروق1010202265986

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهالليقمر1010203266006

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعابدالبارئ عبد1010204266375

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجداوينورا1010205266385

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويسعيدانيزينب1010206266658

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكريماسماء1010207266684

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالدريعيايمان1010208266718

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويضريفسلوى1010209266808

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياسبيتليلى1010210266839

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبكارأسية1010211266952

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزينانحمدي1010212267123

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعشاويياسمين1010213267243

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجناجالزوهرة1010214267278

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمستعدلمياء1010215267437

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياهالليفاطمة1010216267659

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياحمد نايترحاب1010217267809

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبنانيمريم1010218267916

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجبرانبسمة1010219267937

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويموفيدمحمد1010220267982

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالشمشاخيانس1010221268139

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياألتاسيأمينة1010222268146

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحمونيأيوب1010223268195

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحسني االزميماجدة1010224268321

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوهيفنسيم1010225268327

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلهنانصرالدين1010226268490

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحجراويعتيقة1010227268502

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويخايعصام1010228268510

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمقدادزينب1010229268651

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويطنطاويماجدة1010230268781

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالتوميسكينة1010231268887

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويجرمونيصباح1010232269050

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمزوارعثمان1010233269193

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعياشآسية1010234269261

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياجيدادمرية1010235269351

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالواليعلي1010236269374

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويزيزاسلمى1010237270206

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالحجيياسين1010238270231

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياتهوميمهدي1010239270847

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلحرشنجالء1010240271312

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعلوانخديجة1010241271378

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرحالمريم1010242272869

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويتيريريهبة1010243273209

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلحسينيرجاء1010244273302

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبركةسكينة1010245273454

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالخاديراسماء1010246273587

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعيادزينب1010247273682

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالميرنجوى1010248273802

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالمرابطإلهام1010249273878

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويأصيلسمية1010250274402
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األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمعروفأنس1010251274422

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرويانكوثر1010252274455

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبنعيشيوسف1010253274546

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبرطوزاحمد1010254274558

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكنزيإلياس1010255274631

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويامرازكةشيماء1010256274638

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويريطيالعالي عبد1010257274675

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالدغريامال1010258274707

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالنواريمنى1010259274773

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالزرواليعزيزة1010260274853

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويتوسيزينب1010261274951

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالشاكليعائشة1010262274998

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلكحللبنى1010263275549

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمحسنيخديجة1010264275628

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرفيقاسامة1010265275738

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويحبيبيهجر1010266275776

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويوحقيفاطمة1010267275979

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياالدريسي الغنامييوسف1010268276174

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويومي ايتاميمة1010269276184

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويلكراعياسمين1010270276868

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويساهلالزهراء فاطمة1010271277155

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويافرينماجدة1010272277516

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالتابثلبنى1010273277678

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالخضيرالرحيم عبد1010274278190

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالشمسيآية1010275278332

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبيهقيسميرة1010276278652

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويامزيانحكيمة1010277279297

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويكنضمارشيماء1010278279555

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالصالحيالمصطفى1010279279575

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويستاريسرى1010280279692

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالكوناطجيهان1010281280049

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرضىنادية1010282280289

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويالعوادالزهراء فاطمة1010283280549

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبوكنونوصارة1010284280564

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانوياحمد ايتهدى1010285280595

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويعبدالوهابلبنى1010286280935

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويهاشمأمين1010287280948

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويمجوجمريم1010288281473

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويبنحكمأميمة1010289281500

األندلس مسجد قرب-  مومن سيدي أناسي حيالبرنوصي سيديإبراهيم هللا عبد االعدادية الثانويةالفرنسيةالثانويرافعيوسف1010290281965

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفقيرهاجر1010291282199

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين جمالالياس1010292282212

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسباعيفوزية1010293282268

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدحانمصطفى1010294282710

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأرشيعحفصة1010295282853

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالشعاريالهام1010296282901

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبردادسكينة1010297282906

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلعلميدعاء1010298282908

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسعدالدينأميمة1010299282912

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسالميسارة1010300282964

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييمانيابراهيم1010301282967

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجويريمريم1010302282998

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصياغانتصار1010303283031

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخنبوبفدوى1010304283138

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفايزاحسان1010305283540

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالواتيلوبناء1010306283658

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويافلورأميمة1010307283924
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويضريفمريم1010308283969

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوعالممريم1010309284262

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشعبيمروان1010310284360

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلكراريهاجر1010311284478

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرزوقمريم1010312284494

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعشماويأمينة1010313284704

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسحبانيليلى1010314285118

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكبوسمعاد1010315285230

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفطناسيمحمد1010316285444

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياسمامييحيى1010317285454

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهللا حميدمعاد1010318285791

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفتحيصفاء1010319286299

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصبريليلى1010320286414

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرميشهاجر1010321286903

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبدويأسماء1010322286905

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحنينمريم1010323287376

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأجريفياسين1010324287401

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبودحيملحسن1010325287589

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبورحيمأكرم1010326288555

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرادةمحمد1010327288654

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويظنيربيعة1010328288783

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمديحاميمة1010329289135

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكدارسميح1010330289422

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويولعاشروفاء1010331289809

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرغليأنس1010332289885

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشيبةأسماء1010333290002

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخدجيايمان1010334290426

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهللا نصرنورة1010335290532

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويإيخبارنياسين1010336290557

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويناشدينجاة1010337290696

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفاتحياميمة1010338291418

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكوميخيعائشة1010339291920

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويانجارهجر1010340291976

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعزوفاء1010341291981

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسهيلإيمان1010342292142

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزهيرهدى1010343292252

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتميمحمزة1010344292699

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفارسيالزهراء فاطمة1010345292781

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالراويحياة1010346293391

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشيماءامزوري1010347293489

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشوايبثينة1010348293855

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلمزيبهجر1010349293961

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحشفيفهد1010350294219

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعزيسعد1010351294457

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشماعفوزية1010352294668

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهلولفاطمة1010353295118

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين سيفسفيان1010354295195

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلوكيليجيهان1010355295364

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويترجانيليلى1010356295685

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتكريالطاهر1010357296150

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحبابيسكينة1010358296251

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسفيانجعفر1010359296673

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوطالبابتسام1010360296685

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويويدادنعيمة1010361296785

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهوارينهيلة1010362296810

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحاضروسيمة1010363296832

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينصيرخديجة1010364296936
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسوسيفاطمة1010365297119

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويانخيليمريم1010366297144

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياغاريسلمى1010367297733

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويواهبيزينب1010368298053

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحيميسارة1010369298192

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسخسوخعفاف1010370298569

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفكريعصام محمد1010371298650

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويابرابريسعيد1010372298652

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجوهريأوميمة1010373299044

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنيفوسارة1010374299161

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرعوشصفاء1010375299322

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمجاهدهند1010376299578

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويليلىادبيشوا1010377300113

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقيبالهاجر1010378301970

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهيسوكجواد1010379301998

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرياديوسف1010380302280

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسالميياسين1010381302437

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامايحبهيجة1010382302785

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبكاويتورية1010383302839

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالراشيديمريم1010384302857

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمهتديسهام1010385303029

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسوسيياسمين1010386303566

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدلياسعبدالرزاق1010387303719

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشيفاعحنان1010388303854

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينكاس بنزينب1010389303892

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرنانالزهراء فاطمة1010390303915

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدريدمريمة1010391303933

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوحيدحكيمة1010392304359

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشتوكيعبدالهادي1010393304490

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزلواشجهاد1010394304793

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنفراجعلي1010395304854

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعثمانيصوفيا1010396305056

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزهراويحسناء1010397305488

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويواواايمان1010398305613

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويراجيجميلة1010399305829

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالروحيمعاد1010400306252

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبشرحنان1010401306759

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرغاشإيمان1010402307010

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكنداويشهرزاد1010403307169

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوغارقةكريمة1010404307839

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغاليالزهراء فاطمة1010405308071

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمصباحيإيمان1010406308287

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفقارخولة1010407308409

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجعوناسعيد1010408308473

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمحموديهند1010409308619

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقانتزكرياء1010410308661

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلبيضسارة1010411308786

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامزيدليلى1010412309031

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويساريسوسن1010413309202

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرةأمينة1010414309509

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخوياخديجة1010415309676

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيتيإلهام1010416310542

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلخدوديأحالم1010417311302

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمدادكوثر1010418311454

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويابلعيدالهام1010419311551

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحزيلةإيمان1010420311557

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويناجيإيمان1010421311592
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالساحليشامة1010422312170

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزنتيأسماء1010423312186

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغجداميالزهراء فاطمة1010424312790

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمجيد عبدشريف1010425313763

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدالحعفاف1010426314144

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكدميسارة1010427314220

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوعزوفاطمة1010428314275

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين عز تؤاميزهرة1010429315189

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبريشكوثر1010430315358

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلهاللعثمان1010431315489

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالراويعبدالصادق1010432315765

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين حميلالرحمان عبد1010433315982

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتريدأميمة1010434316198

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحفيظ عبدرمضاني1010435316402

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبختوشالرحيم عبد1010436316540

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكردولطارق1010437316589

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدكانهاجر1010438317215

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفارسنزهة1010439317508

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرجاعسناء1010440317649

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمعطاوياحسان1010441317732

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمنااضلخديجة1010442317796

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياخداششيماء1010443317940

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزهرييونس1010444318120

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعاشقمصطفى1010445318122

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلسمردنيا1010446318976

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلوركةالزهراء فاطمة1010447319345

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكنونيكوثر1010448319534

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباريعماد1010449319712

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدحمانيرحمة1010450319741

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويليفالرحمان عبد1010451319924

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعطاويأحالم1010452320100

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرشدوديع1010453320886

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعسريلبنى1010454322141

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياستقالأحالم1010455322249

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالترموتيسلمى1010456322859

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتاعقلينعيمة1010457323017

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلوطازايد1010458323302

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييحيىضحى1010459323430

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبالحبيبلبنى1010460323771

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجوالمصطفى1010461324005

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويموحتامسكينة1010462324355

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرزوكالزهراء فاطمة1010463324708

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلبوطنزهة1010464325350

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتوتةمحمد1010465325370

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياإلدريسي السكراتيخولة1010466325749

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياللحلوحيهشام1010467325887

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأيوبخديجة1010468326285

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعباديإكرام1010469326416

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشعيبيلمياء1010470326526

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجبليفؤاد1010471327184

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويطهريخولة1010472327195

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسعدونابتسام1010473327290

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين عالءفائز1010474327900

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخنيبةمها1010475328229

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبطاشسكينة1010476328562

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويإنزوطمينة1010477328872

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبحارأمين1010478329031
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأخرازسامية1010479329040

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلوادهند1010480329336

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعمرياكرم1010481330400

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينشباويإحسان1010482330570

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفرساناحالم1010483330961

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباهلل جاهدنجمة1010484331120

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعمي سيديهللا عبد موالي1010485331199

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسفيرمريم1010486331577

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنايحنان1010487331679

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغنبازعتيقة1010488331731

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبكريخديجة1010489332542

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغيورعزيزة1010490332726

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقنيطرتأميمة1010491333483

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالنوارييوسف1010492333490

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالوارديسارة1010493333578

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبوالحمامإلهام1010494333694

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنلحمودياميمة1010495333977

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجناويأمينة1010496333989

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفنديكمال1010497334137

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينورةالبكوري1010498334236

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدهنيلمياء1010499335007

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشليح لمطيريالزهراء فاطمة1010500335151

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويطاسةبثينة1010501335172

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقرطوبيأشرف1010502335408

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلصفرحنان1010503335544

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفروقمنى1010504336393

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالوافقيوسف1010505336805

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبوزيدمريم1010506337002

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمصلحأيمن1010507337030

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصالحشيماء1010508337442

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجوشةسلمى1010509337530

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالوجانيخديجة1010510337634

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسالميشيماء1010511338507

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأكبارمحماد1010512339432

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغنضورنوال1010513339487

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياليونسيسميرة1010514339490

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزرطونأسماء1010515339626

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمتيلهند1010516339780

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشكدانيهشام1010517340077

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويادبيشمريم1010518340369

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحمديشيماء1010519340536

ترامواي صيانة مركز قرب-  مومن سيدي-  الحديقة حي-  الدرة جمال شارعالبرنوصي سيديهللا عبد بن عالل التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسهمانيسفيان1010520340634

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويايمانخلفى1010521342077

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشويخمريم1010522342158

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأوراغصفاء1010523342470

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباسو أيتإيمان1010524342855

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكريجةحمزة1010525343083

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفريسيوسف1010526343255

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفكريايمان1010527343303

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمعتدلهدى1010528343650

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين محياميمة1010529344283

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمجدارينورا1010530344594

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياصويلداخديجة1010531344643

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمدنيرشيد1010532344687

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزياددنيا1010533344961

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبونافعالمهدي1010534345288

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتيمورانس1010535345343
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسعداويوصال1010536345595

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحداديشيماء1010537345703

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكنونزينب1010538345717

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبحريمعاذ1010539345821

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتاقيغزالن1010540346235

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعلوانيهدى1010541346369

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرامعماد1010542346778

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحميديشيماء1010543347673

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعلوهاجر1010544347745

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحاجیحسناء1010545348038

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبونيتفاطمة1010546348272

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلطيفةحاجي1010547349807

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوسالمسعاد1010548349859

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمريوشمريم1010549349915

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياألنصاريهدى1010550349980

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأزمي إدريسيمحمد1010551350097

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهاللحفصة1010552350179

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينصيفأيمن1010553350186

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبجانيحسناء1010554350209

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالنافيعيشيماء1010555350305

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمودنحليمة1010556350804

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمزراويمريم1010557350824

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشرعيصفاء1010558350832

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمفلحسكينة1010559350841

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغالببوشعيب1010560351075

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرجانيالزهراء فاطمة1010561351206

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحمدونيفاطمة1010562351385

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكدانياشرف1010563351530

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشنديدإكرام1010564351633

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصديقصارة1010565351666

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمصدقفدوى1010566352283

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحبيشيسماح1010567352466

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزراديمريم1010568352662

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرحمونبشرى1010569352735

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويناجيإلهام1010570352987

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرشدانيهاجر1010571353353

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمنانيصالحة1010572353831

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكاطفيرجاء1010573354265

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكنوينادية1010574354278

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعزوزسناء1010575354426

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغباليالقادر عبد1010576355454

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبوتمامعالء1010577355750

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأرملحنان1010578355785

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخالدسناء1010579355838

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشعاليسهام1010580355943

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيدة بنسناء1010581356002

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويياسينالدين صالح1010582356010

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييالنالمجيد عبد1010583356342

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزويريوئام1010584356462

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويافريحةلطيفة1010585356608

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياعالمنالزهراء فاطمة1010586356673

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخالدالشيماء1010587357084

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينريصفاء1010588357479

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنسعيديوسف1010589357587

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجماليمجدولين1010590357797

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبشيريصفاء1010591357826

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسعديسعيد1010592357846
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرحيةشيماء1010593357976

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخالقيمنال1010594358575

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنحمايدسكينة1010595358897

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويابوقاسمشيماء1010596359062

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبهلولوفاء1010597359079

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشادلياكرام1010598359314

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعالممحجوبة1010599359551

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييساعازينب1010600359556

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحيانعزيزة1010601360077

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرتيتهند1010602360739

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبندهبيرشيد1010603360767

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحدادسلمى1010604360952

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأفطيسمريم1010605361308

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمعاذنوفر1010606361659

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصغيرسهيلة1010607361790

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعبوريصفوان1010608361917

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعابدسلوى1010609362060

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالساهليشيماء1010610362105

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوزيدمريم1010611362192

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشوقيهشام1010612362194

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبضرياحالم1010613362363

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويريزقيسكينة1010614362530

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمخلصايوب1010615362557

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسينأنس1010616362903

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالقرطاويفاطمة1010617363064

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوداللرباب1010618363081

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزاهرأسماء1010619363349

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسمالليزينب1010620366260

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويموباريكهجر1010621366590

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبقاديرلطيفة1010622366985

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرديفياسر1010623367235

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسالمةسفيان1010624367418

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعفراويسهام1010625369206

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالماحيايمان1010626369742

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسوننهيلة1010627369852

1010628370268HANANEMABROUKاألمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوي

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييالنزهير1010629370714

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخولخاليمينة1010630371316

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعارفالزهراء فاطمة1010631371502

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوهميأحمد1010632371533

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلعيوجعثمان1010633371729

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامسلكالزهراء فاطمة1010634371791

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرزانإكرام1010635371957

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحيانيصابرين1010636372678

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينشطانهند1010637373239

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويواليسناء1010638373613

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلمريسخديجة1010639374725

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويإمهواشالدين صالح1010640375298

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبيجيلمياء1010641376009

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويذهبيمريم1010642376946

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغناميمحمد1010643377161

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهنادبشرى1010644377357

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسبحيسومية1010645378093

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباعلي أيتمصطفى1010646379452

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعريسيهشام1010647380450

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلودييايمان1010648382377

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعشيقيكلثوم1010649383038
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالدريسيزكية1010650383726

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعبقريحفصة1010651383793

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالدريسي الصيغوريعمرو1010652383920

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياألمينجمال1010653385497

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحشالفنوال1010654387323

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويواعزيزسارة1010655387918

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرياضسارة1010656387938

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشهديالحسين1010657388162

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامضاربيمريم1010658388903

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبطاكمحمد1010659389328

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبدايعمر1010660389448

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنبيبةجيهان1010661390751

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشريشيأمين1010662392109

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوجعدةإيمان1010663392502

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقاسيمأميمة1010664392840

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسكاويالمهدي1010665392925

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتونسيمريم1010666393291

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبيهيإقبال1010667393514

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمكسيرقية1010668394122

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياموادنيمها1010669394344

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمزيانجواد1010670394870

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتريعيسامية1010671394887

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالقيريلمياء1010672395540

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمهتادخديجة1010673395754

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعدانعفاف1010674395957

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسيبالزهراء فاطمة1010675396962

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجامعهجر1010676398130

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبازيهجر1010677398461

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكردوديابتسام1010678399237

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويايمانالزيات1010679399386

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصاكيامال1010680399737

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمطيبحليمة1010681400109

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحشورإيمان1010682400141

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعلقاماانور1010683400673

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدوخةسناء1010684400904

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعمريإشراق1010685401065

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتغرمتصوفيا1010686401394

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمداقاميمة1010687401878

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأوصغيررسارة1010688402557

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهرموشيكوثر1010689403219

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمجهدصباح1010690403220

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنمنصورسعد1010691403702

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوضيحياسمين1010692404144

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلعياضخولة1010693404328

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمرجانيمحمد1010694404653

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرهونيإيمان1010695404682

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعزوزيمحمد1010696405091

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفاديمريم1010697405370

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعروصيحنان1010698405471

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحشداديسكينة1010699405483

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالهانيزهراء1010700405623

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسباعيكوثر1010701406361

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالوطنيايمان1010702406690

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويببوسيوسف1010703407882

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيدأناس1010704408101

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالحرشسكينة1010705408604

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباحنينياحمد1010706409099
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسرتوإحسان1010707409829

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالناجيسميحة1010708410141

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعايلولاسماء1010709410312

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي حي البرنوصي سيديوالدة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعيبوديهند1010710411180

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرمزيحسناء1010711411627

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهبطيأميمة1010712412401

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمدانسارة1010713412832

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسنكورما1010714413248

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسافريامال1010715413736

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقدوري الشبيهيهاجر1010716415003

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسريعنسرين1010717415139

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعرباأميمة1010718415567

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشكراويشيماء1010719416533

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبركاتعثمان1010720417780

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعقبةزهير1010721417785

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحياويهاجر1010722418010

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحمزيهاجر1010723418291

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلصفرمحمد1010724418382

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسنادليحنان1010725419004

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالهوسأحالم1010726419006

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمباركزينب1010727419335

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصبحيأمال1010728419509

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبادسييسرى1010729419963

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلطيفةدركابي1010730419971

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحسنالمنصوري1010731420834

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحيزونياسين1010732420837

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغندورأيوب1010733421532

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييقوتيمريم1010734421790

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلمالينجيب1010735422751

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويترابرحمة1010736422887

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرزوقمريم1010737424347

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلوسسلمى1010738424575

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمربوحيهاجر1010739424980

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصبارشيماء1010740425054

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياركراكخالد1010741425106

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفنكورسومية1010742426568

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمبشورسلمى1010743426574

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرشيدفتيحة1010744426800

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباديسمروان1010745426884

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهشامهللا هبة1010746426993

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوقديربيع1010747427008

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحناويايمان1010748427188

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالساميسقراط1010749427799

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعبدونينهيلة1010750427941

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهضوضيزينب1010751428231

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزركاناكرام1010752429063

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسنةراغب1010753429556

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجوادهجر1010754429732

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأالمويكريمة1010755430165

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفاتحيسناء1010756430438

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرحيلالدين عالء1010757430443

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحنافيسارة1010758430760

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيتونيكريمة1010759430967

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبودادنصيرة1010760432115

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشجيعمحسن1010761432600

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفرتوتيالرزاق عبد1010762432741

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكوثرفضلي1010763433130
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويترميديلطيفة1010764433602

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالواريديشيماء1010765433685

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلغرانيصابرين1010766433948

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفتح ابووئام1010767436227

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياهبولاية1010768436570

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفضاليخولة1010769436645

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزبانخديجة1010770436958

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشفيقسناء1010771436964

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشندورريم1010772438209

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمطرحزكرياء1010773438418

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرضوانليلى1010774438757

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنموسىزينب1010775439498

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالورديمنير1010776440172

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكيرومهجر1010777440270

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغنوإكرام1010778440281

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالوصيفيزينب1010779440380

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصاديشيماء1010780440627

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفطوطيخديجة1010781441903

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصبيطكلثوم أم1010782442482

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفيروزخويا1010783442499

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالله عبدالزهراء فاطمة1010784442985

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنونةسهام1010785443858

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزنيفياسية1010786444033

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالداصريطه محمد1010787444528

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوريشماجدة1010788444617

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمتريبنهيلة1010789444771

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعوفيرياعتماد1010790445204

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفهميحنان1010791445613

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمتقيالعالي عبد1010792446199

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمبشرالزهراء فاطمة1010793446335

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنسودةخولة1010794447087

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكاسنجوى1010795447190

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوليسالشيماء1010796447624

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمدرنيزهيرة1010797448038

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدحميسفيان1010798448057

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمغاريجميلة1010799448484

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالقياس ايتتورية1010800448919

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالماصريبسمة1010801448927

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالماضيإيمان1010802449069

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبوزريمريم1010803449154

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعشاتمريم1010804449495

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفاكيسميرة1010805449503

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخصيمسهيلة1010806449798

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكوزيانس1010807449847

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلخضرإيمان1010808450309

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعمر أيتفاطمة1010809450766

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصدوقيإلهام1010810451458

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحساينفاطمة1010811451877

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجمرانيكوثر1010812452421

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويراديدلمياء1010813452644

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعمورهدى1010814452975

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرحومحمد1010815453093

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويراجحيمريمة1010816453213

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلمعمرياسماعيل1010817453338

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزكدانالعاطي عبد1010818454093

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعمريانس1010819454595

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفرعونيوفاء1010820454887
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصادقرقية1010821455417

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمبسوطمنال1010822455998

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمطاطالياس1010823456272

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويياسينصفاء1010824456277

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلكرائدكمال1010825456309

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالراميفاطمة1010826457616

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحجو ايتاسية1010827457764

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعاقلاحالم1010828458061

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهارشرجاء1010829458237

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلعفرإكرام1010830458417

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرجاويزينب1010831458709

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقرصسعيد محمد1010832458716

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمخناتالزهراء فاطمة1010833458724

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسربوتمعاد1010834459827

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسدانيمرية1010835460086

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزيانيأسماء1010836460120

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفليجةأمال1010837461040

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياللبينةاكرام1010838461428

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعطاعصمان1010839461512

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياهضيرأسماء1010840461530

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالنوريحبيبة1010841461564

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرحالالزهراء فاطمة1010842462112

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوطافيأنس1010843462667

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتجانيعثمان محمد1010844462978

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمداويخولة1010845464810

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياهدارزهراء1010846466586

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكريشابتسام1010847466885

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالموقتجيهان1010848467456

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويموانيدالل1010849468925

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمونتدينادية1010850469067

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأيوبلغاللي1010851469235

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمخفييونس1010852470006

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمونتديالدين صالح1010853470583

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتهاميسلمى1010854470836

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويابكالغالية1010855471313

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحمامصيكنزة1010856471350

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتويسيشيماء1010857471351

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكبارصفاء1010858472071

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهونانيأمين1010859472075

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجمرانيابتسام1010860472781

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقارانجيب1010861473061

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدوليزانشيماء1010862473438

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحدو أيتمنار1010863474266

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتلويسارة1010864475175

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوكاليخديجة1010865475729

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفتاحالزهراء فاطمة1010866476312

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفهيممحمد1010867477077

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشرقاويهاجر1010868477127

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعسالالهام1010869477923

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمتطهرعزيزة1010870478075

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمودنيهاجر1010871478864

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمماويحمزة1010872480444

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياليافيسارة1010873481328

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجديدأسماء1010874482504

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياليعقوبيأنس1010875485269

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغيتيالزوهرة1010876486029

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحواريسناء1010877486264
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعزميربيع1010878486344

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهللا رجاءمنال1010879486799

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويموراديكلثوم أم1010880487170

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالناجديهاجر1010881487450

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحداويالعيدية1010882487471

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجوهرينوال1010883489437

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزرواليكوثر1010884489485

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجوادوفاء1010885489745

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكالنيهجر1010886489767

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياشريفبراهيم1010887489939

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمبشرالمهدي1010888490185

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقبرديحمزة1010889490192

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخيارفاطمة1010890490259

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشبةأميمة1010891490402

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينورالهادياسماء1010892490504

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشهيدمريم1010893490627

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوالدوشبحة1010894490720

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياسميميدعائشة1010895491379

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرسميسمية1010896492814

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعشاقهدى1010897493959

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمبروكشيماء1010898494013

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكربوطماجدة1010899494512

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويموفيديأميمة1010900495490

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرفقيخالد1010901495769

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعيادفؤاد1010902495837

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمومسيالسعدية1010903495938

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعلويسكينة1010904495993

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويايدوغالفامنية1010905496158

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياشكيروفاء1010906496616

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمريدأسماء1010907496990

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكريمأنس1010908497385

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمواضيعدنيا1010909497425

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبركاسزينب1010910497633

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأقرطيطحياة1010911498193

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحسونياسماء1010912498254

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخوضرصفاء1010913499338

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلعريفيالحق عبد1010914499461

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهلوليطارق1010915499712

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبازيالدين بهاء طه1010916499819

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحموشةحمزة1010917500073

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياحددانابتسام1010918500211

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفضاليسعاد1010919500863

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحرجاويبسمة1010920501323

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعضاضخديجة1010921501765

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويماكررانية1010922501958

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسارةالعلوي الحسني1010923502578

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجاللدنيا1010924502728

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرناويأيوب1010925504004

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويباخييسلمى1010926504172

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصادقسفيان1010927506086

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخسيرايمان1010928506364

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالراعيسلطانة1010929506530

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهلوانهدى1010930506848

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهلوانأميمة1010931507325

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعسريزينب1010932507411

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبال ايتحرية1010933507691

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيماريحيى1010934507943

398/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبواللأيوب1010935508252

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعباديسكينة1010936508502

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعابدالدين شمس1010937508704

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبحاراسماعيل1010938509117

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمكافيفيصل1010939509626

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبولوزصفاء1010940509967

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجوادنهيلة1010941510596

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهنانسمير1010942511183

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوعالمهشام1010943511596

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشرفنادية1010944511988

1010945512194YoussefMamouniمومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوي

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالسحيميسعيد1010946513682

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامزيلمحمد1010947513719

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحجاجيسارة1010948514172

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالناجحسومية1010949514508

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكمرةكريمة1010950514601

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبولعكيكمحسن1010951514608

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمحمديايمان1010952515721

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهيرنورة1010953515830

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصدقيأسماء1010954516308

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكالبابتسام1010955517024

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنشرعيخولة1010956517051

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينواريأمينة1010957517285

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعروبيوديع1010958517877

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغمريالزهراء فاطمة1010959518775

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعبيدههاجر1010960519568

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشروقالرحيم عبد1010961519843

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمناويرحسناء1010962519953

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويداديمحمد1010963520106

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحياويهاجر1010964520398

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجادأمين1010965520778

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينديرسكينة1010966521264

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوشبتيوفاء1010967521428

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوزكارنرحمة1010968521496

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوفيقنور محمد1010969521740

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالساقلنورالدين1010970521892

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعارموفاء1010971522040

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزيدانسكينة1010972523346

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبراقسلمان1010973523615

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبارعنهيلة1010974523796

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزاهديريم1010975523923

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبا ابناكرام1010976524197

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويانوارإكرام1010977524469

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويذوالفقرعبدالسالم1010978526273

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشريفكريمة1010979526353

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجابريالحكيم عبد1010980526421

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوريرهدى1010981526750

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوشانيبشرى1010982526852

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرجانيشيماء1010983527103

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجناحأميمة1010984527819

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجواديأديبة1010985529069

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخالفيالزهراء فاطمة1010986531072

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوالحسنمينة1010987531130

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخضريكوثر1010988532926

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأوطاحسلوى1010989532939

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأمالحسلمى1010990533426

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتنانالهام1010991533974
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخروبيأمين محمد1010992534036

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلزرقزكرياء1010993534249

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياحنيشسعد1010994534432

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينفيلابتهال1010995535378

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياحمد بابازينب1010996535391

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلمرزوكيةوجدان1010997535451

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامويجباسماء1010998536093

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقرقابإلهام1010999536164

مومن سيدي التشارك الوالء حيالبرنوصي سيديالعقاد التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالقرقوبمحمد1011000536256

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخبيشنادية1011001536403

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحمدانيحياة1011002536505

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتونسينهيلة1011003536513

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمنيانياسامة1011004536589

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعبدربهسارة1011005537041

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبعويسخديجة1011006537117

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدراويحنان1011007537378

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتايكمريم1011008538316

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبروكحبيبة1011009538564

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمهيابشرى1011010538971

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويطيشيايوب1011011539408

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكرشغزالن1011012539475

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحقونيالزهراء فاطمة1011013539628

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشعاليةزكرياء1011014539738

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالديباسماعيل1011015540447

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبيازعادل1011016541214

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسعيد إدهبة1011017541246

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياأليوبيزكرياء1011018541314

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياكناوحمو1011019541819

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويانويكىهدى1011020542337

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتاغوتيزينب1011021542595

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدغوغيمونية1011022542815

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعباسينجاة1011023542879

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجاسندس1011024543093

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنعديسهام1011025543555

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوطوشالزهراء فاطمة1011026543905

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياوجاعةعصام1011027544229

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحفيظسمية1011028544819

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحوشامامينة1011029544935

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزموريعفاف1011030545141

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجبيلوالنبي عبد1011031545150

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحنان عبدايمان1011032546007

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمرابحشيماء1011033546846

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكريم عبدبثينة1011034547715

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعارفيوسف1011035547796

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويخديروئام1011036547912

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعسبيسكينة1011037548690

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمبارك نايتكلثومة1011038548874

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنسكتةمحمد1011039549029

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهاشمفدوى1011040551303

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشناقالمهدي1011041551464

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلحنشأسماء1011042552596

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأناسالزهراء فاطمة1011043552802

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالكامونمريم1011044552818

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبومزيهاجر1011045553492

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبالوييوسف1011046553630

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعدانسارة1011047553649

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشكليسناء1011048553650
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرقراقيسلمى1011049554145

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينصريمريم1011050554148

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعياديصارة1011051554753

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشاكرالزهراء فاطمة1011052554949

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحسيبالجليل عبد1011053556655

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمالكزكرياء1011054556746

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويقمريهجر1011055557389

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعسولياسماء1011056559308

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسليمانيسفيان1011057560193

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويركوبيرشيدة1011058560246

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنعليإكرام1011059560520

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعابدرجاء1011060560673

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوفتاس أيتيوسف1011061560739

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويانحيليرباب1011062561204

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسميلنوفل1011063561720

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويراغبعمر1011064562748

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزاويةزينب1011065563075

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبوخالدمعاد1011066563277

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويامخنتمنصف1011067565693

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتومينعيمة1011068565944

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخلوقيفخرالدين1011069566329

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمناصريسومية1011070567136

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالباسطيمحمد1011071567837

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالشرقاويكنزة1011072568669

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزهارياسمين1011073568950

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمربوحبوشعيب1011074569306

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويضميرالزهراء فاطمة1011075569352

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالفتاحيسعد1011076569615

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعيساويجنان1011077569742

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحبابيمنال1011078570556

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجميلوفاء1011079571647

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجميلياسمين1011080573065

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمومسيابتسام1011081573546

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياجهوريالمهدي1011082574002

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعنيبةالنور عبد1011083574183

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأبوحنيفةأمل1011084574802

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوهاليمروة1011085575112

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياثالنرحيل1011086575550

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأمينأمينة1011087576696

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوديحخديجتو1011088576707

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحشاديعبدالنور1011089577666

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهمانايمان1011090578601

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحياليلى1011091578885

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعادلكريمة1011092580267

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأنيسضحى1011093580310

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلخيركنزة1011094580555

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجزوليوصال1011095580789

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرضوانهبة1011096580914

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنيحيرجاء1011097581117

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوكيلضحى1011098581296

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويرفاعيعمر1011099582606

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياالشعاريانس1011100583361

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوهبيأميمة1011101583441

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالهيالليسعاد1011102583548

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفداديمليكة1011103584154

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجندرسناء1011104584480

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبودشيشايمان1011105584618
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرشيديسناء1011106586161

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأفراخعثمان1011107586173

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدخشإيمان1011108586826

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمرزوقيامال1011109586858

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمتوليعلية1011110587130

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسنيفاطمة1011111587159

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدين تاجغزالن1011112589035

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزوبيركريم1011113589803

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفحصيصفاء1011114589804

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويركراكيعبدالرزاق1011115591332

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحديدوالحسين1011116591507

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوصحاباغزالن1011117591979

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفاضيحسن1011118592101

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوييوسفيحنان1011119592165

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسبيلياسر1011120592308

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالرازيقيإيمان1011121592372

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجيد اإلدريسيرجاء1011122592418

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدايزهند1011123592663

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالعلويادريس1011124593037

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويوسفرارحكيمة1011125593215

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالخلديزينب1011126594395

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكريميعزيز1011127595950

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبدالابتسام1011128596144

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمكدارينعيمة1011129596242

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمهداويعائشة1011130596917

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبنجلولبهيجة1011131596951

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالمطيععائشة1011132597183

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفهيميسكينة1011133599503

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفالقيسعيدة1011134599506

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشتاتأمينة1011135599714

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفكريأيوب1011136599914

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياغزو ايتابتسام1011137600756

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفكريوليد1011138601212

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحنباليسارة1011139601253

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالهرامبسمة1011140601798

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجبريأميمة1011141602180

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبازاميمة1011142602363

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتريبعةسامية1011143603201

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحنيفنعمان1011144603954

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحمداوييوسف1011145604973

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجايدالزهراء فاطمة1011146605290

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالتوريبدر1011147605534

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحياويفتيحة1011148605590

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمقبولإلهام1011149605681

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحلبيأسماء1011150606302

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشكيمريم1011151607010

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالدرقاويزينب1011152607028

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدهريصفية1011153607309

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحموميزهير1011154607752

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفروحفاطمة1011155608332

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالجيديسكينة1011156608522

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالغليميصارة1011157608681

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعمريسهام1011158609007

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبللعوينيإيمان1011159609857

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدالمسعد1011160610607

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأفنديأمال1011161610736

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبهلوليإحسان1011162611113
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلعطارلبنى1011163612189

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوينفيلخديجة1011164614201

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويضعيفأنيس محمد1011165614419

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحراكأيوب1011166614865

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياإلدريسي العمرانىسارة1011167614948

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأباليلسكينة1011168615016

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويهاللمريم1011169616068

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحجيأسماء1011170616498

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعيدانهاجر1011171617569

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبرةهشام1011172621651

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياإلدريسيسكينة1011173622710

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياخرازمريم1011174622728

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياكرامالغرايب1011175622923

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويغبوقيوليد1011176623113

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوعاللة ولدزينب1011177623474

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمواطفمروة1011178623561

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزهراويمديحة1011179623890

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلهويريخديجة1011180623960

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبوجديحنان1011181624709

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصرديسكينة1011182625411

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشهوبغيثة1011183625538

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالزروالعمر1011184626285

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلعرابعثمان1011185626564

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويحجليهجر1011186626943

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويأموقلزهرة1011187627440

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويسلميالياس1011188627495

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمومنونزينب1011189627561

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويتيميجعفر1011190627693

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبياقرىسكينة1011191627836

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويدفعة ابنحليمة1011192628056

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعلي ايتنادية1011193628478

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالبلويفاطمة1011194628938

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصنهاجياحمد1011195629071

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالحسينيمريم1011196630031

1011197630458YassineJariمومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوي

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويلمصدقهدى1011198630716

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياوبهبوبكر1011199631208

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويصابركوثر1011200631902

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويبلحاجايمن1011201631976

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمليحيخولة1011202632753

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويمنونامينة1011203634412

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويعادلالصمد عبد1011204634463

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالصروخرحاب1011205634664

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويفاتيحيسكينة1011206634851

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانوياحمد نايتسعيد1011207635016

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويشهيرغزالن1011208635018

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويكرمةابتسام1011209464206

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويالقاسميزينب1011210561043

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويجواديأديبة1011211529069

مومن سيدي الشرفالبرنوصي سيديالداخلة التأهيلية الثانويةالفرنسيةالثانويزرهونيابتهال1011212245340

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخسوانيرضوان1060001240462

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهللا عبد ايتيوسف1060002240512

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصامديسلمى1060003240517

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياألنصاريحفيظة1060004240581

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوبوريشيونس1060005240582

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينبهانيحنان1060006240691
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالضغوغيندى1060007240756

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياألوكايلسعيد1060008240771

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباحوطارق1060009240945

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكحليسناء1060010240968

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالماحيرجاء1060011240985

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوييوسف أيتياسين1060012241194

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكيعصام1060013241226

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبهيجابراهيم1060014241232

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتازيمحسن1060015241266

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنايبيعبدالغفور1060016241395

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبطيوةايمان1060017241487

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينايمينعبدالرزاق1060018241501

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرحيبياسين1060019241511

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسهيلأمين1060020241571

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرويبيعالء1060021241709

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغندورياتسارة1060022241811

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزوالتيسارة1060023241848

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرغاي بنسفيان1060024241946

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسناويأنوار1060025241963

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبخاريعبدالهادي1060026241970

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنمخلوفحمزة1060027242095

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزيانياسين1060028242195

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيديعبدالصمد1060029242262

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحبيأسية1060030242288

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشويكةالزهرة فاطمة1060031242425

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشكوكمروان1060032242459

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبومعزةإيمان1060033242555

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقولةرشيد1060034242663

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزراديحسناء1060035242873

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلهاللاإلله عبد1060036242899

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمومن سيديربيع1060037243082

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميلسرجاء1060038243120

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتربينسيمة1060039243168

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنصورأنس1060040243477

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرمزيإيمان1060041243520

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقاسم ابوسارة1060042243538

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمغارسفيان1060043243547

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالناصريسفيان1060044243626

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسي ايبوركسعيد1060045243652

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسكاويرضى1060046243719

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمهديلهالل1060047243781

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوزيانعبدالرزاق1060048243797

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسوكاريمحمد1060049243913

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرشيديوسف1060050243972

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسبايطيحمزة1060051244060

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعامريعبدهللا1060052244080

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمازيدحسناء1060053244112

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنايشمريم1060054244122

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرجينيسفيان1060055244130

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحمرالزهراء فاطمة1060056244201

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبجاويعماد1060057244213

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالويزسكينة1060058244231

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنديدرجاء1060059244279

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوييسيموليد1060060244377

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمدوشيسرا1060061244475

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلعدريرضى1060062244567

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارموليهشام1060063244642
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابيسوريوسف1060064244652

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويايغفرانانوار1060065244690

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسي السباعيمنى1060066244759

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعموشأيوب1060067244933

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمديحياة1060068245102

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبصيرحسناء1060069245260

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدهيبيرفيق1060070245276

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضبليالزهراء فاطمة1060071245332

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازروالالعزيز عبد1060072245406

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعماويعبدالغني1060073245741

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأوزالينمحمد1060074245962

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرزوقحمزة1060075245992

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزغلولأيمن1060076246110

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعقادمحمد1060077246383

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوزيديابتسام1060078246573

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويادراعواحمرة1060079246630

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالراعيمحمد1060080246659

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارهاوييوسف1060081246749

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبناصركوثر1060082247002

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعكاريالدين صالح1060083247227

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوخارياميمة1060084247362

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضاسعدهللا1060085247424

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكنينةيوسف1060086247432

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحفوظزكرياء1060087247514

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمختومأنس1060088247772

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحنينالزهراء فاطمة1060089247817

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغازيزكية1060090247884

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعطارنجواد1060091248327

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواوازينب1060092248421

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحراقشيماء1060093248486

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسي الرياحيمحمد1060094248585

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينشدةيونس1060095248671

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنشامةزكرياء1060096248681

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنورييوسف1060097248730

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرغاي بنعثمان1060098248837

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدهاجحفصة1060099248950

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحريريتورية1060100248985

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرافعيكوثر1060101249043

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحراكجواد1060102249067

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقدميريالغفور عبد1060103249386

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشميشةزكرياء1060104249396

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمكيويمحمد1060105249397

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنهبوانس1060106249655

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنباركمحمد1060107249659

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأولشيخمصطفى1060108249863

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينبريزأيوب1060109249940

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلحوزيعبدالصمد1060110250071

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسباعيبوجمعة1060111250088

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياللوزيالصمد عبد1060112250090

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمطربأمين1060113250203

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسنيشريفة1060114250228

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعوينة بنخدوج1060115250355

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصدقيخديجة1060116250365

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرايديزكرياء1060117250485

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعابدالمصطفى1060118250598

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوزيدحسناء1060119250807

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلسماعيليمحمد1060120250819
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوالطالبحمزة1060121250932

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياصوعبلعبدالحق1060122250971

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأهرامعبدالصمد1060123251000

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعايطيفؤاد1060124251182

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزوييوسف1060125251225

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمدونيأيوب1060126251289

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينصرأناس1060127251515

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبويرمانأنس1060128251699

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبشيريامحمد1060129251845

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمحفوضيفاطمة1060130252088

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدارية ابنمحمد1060131252214

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمشرفالزهراء فاطمة1060132252237

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازوارلبنى1060133252316

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضحىباسو1060134252401

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسباعيمحمد1060135252454

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوديالعلي1060136252491

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسنيكوثر1060137252545

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغالميعثمان1060138252665

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتيجيإشراق1060139252667

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمهداويخديجة1060140252856

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفارس ايتمحمد1060141252889

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحفيانفوزية1060142253202

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقانيسارة1060143253215

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحميدالديناحمد1060144253531

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبشراويياسين1060145253659

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسنبلامال1060146253707

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعزابالزهراء فاطمة1060147253775

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتيقرقوستشيماء1060148253795

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحوبيهجر1060149253936

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالحميديةطامو1060150253974

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبكيوضياسر1060151254024

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصالحيزينب1060152254225

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمزاويحسن1060153254235

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكوشتبدر1060154254346

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعوادأنوار1060155254691

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإيماناجعاق1060156254703

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوكيليجميلة1060157254712

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعرجيانس1060158254853

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدياميلودة1060159254935

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعالويإبراهيم1060160254993

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويماحيسعيد1060161255132

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالريتالييوسف1060162255195

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخلوفاسماء1060163255221

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجبا ايتسهام1060164255246

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسعيديأسماء1060165255331

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيكوداد1060166255353

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحومأيوب1060167255450

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمنيديندير1060168255531

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمخفيموسى1060169255708

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخمسيفوزية1060170255711

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبللمينزينب1060171255889

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبدرالزمانعثمان1060172255976

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمزيانيأسماء1060173256013

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعريشوجدان1060174256119

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشرفانأسماء1060175256211

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزنتاربوشعيب1060176256381

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجاهيمحمد1060177256444
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشاعرسناء1060178256582

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوزيحمزة1060179256647

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوعشةعمر1060180256792

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساكمسارة1060181256938

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضميرأيوب1060182256950

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوجديكرجاء1060183257032

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتفكةشيماء1060184257071

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياغرايريرضا1060185257081

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرناويخديجة1060186257089

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفالحعبدالرحيم1060187257153

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعراوةعثمان1060188257297

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهاركوثر1060189257307

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهيدشيماء1060190257498

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنزراويمحمد1060191257538

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأيمنسعيد1060192257623

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرشاديمحمد1060193257732

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالراميسكينة1060194257855

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوردياكرام1060195257868

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبعلىأميمة1060196257934

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشاكبكوثر1060197257989

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفرحيامحمد1060198258201

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزراويزكرياء1060199258486

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبزهارحمزة1060200258520

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخليفالزهراء فاطمة1060201258572

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويستارزينب1060202258584

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياغبالوحورية1060203258710

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينصيرحمزة1060204259100

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجافيشيماء1060205259335

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنايلحسن1060206259355

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصبريزينب1060207259560

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحجليمحمد1060208259612

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخواتيسكينة1060209259670

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفالكخديجة1060210259722

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقرعاويحمزة1060211259902

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفالحالدين صالح1060212259958

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرتضىسكينة1060213259972

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتوبالياسماء1060214260003

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياصوعبلخديجة1060215260036

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتاحينرجس1060216260519

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخورشااابتسام1060217260537

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشعبنيحمزة1060218260613

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسرايأمينة1060219260788

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواصفبراهيم1060220260833

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحضيريشيماء1060221260997

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهوركوثر1060222261022

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسرحانيحفصة1060223261059

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمامونيمحمد1060224261077

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلورديلمياء1060225261144

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرزاقأمين1060226261182

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحديويسارة1060227261359

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويافنيةخديجة1060228261500

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقرفاشعبدالصادق1060229261622

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلورديأمين1060230261646

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامحيرقنزهة1060231261812

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحمانيسكينة1060232261828

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعنصريغزالن1060233262316

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكيالليآية1060234262357
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهيمانيزكرياء1060235262365

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحمانيسعيد1060236262415

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسرورأيوب1060237262715

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفحالوياسامة1060238262814

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبدانحمزة1060239262924

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحسن أيتالرحمان عبد1060240262980

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصبارالعزيز عبد1060241263001

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوحفصنادية1060242263020

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهائليأشرف1060243263059

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوعزانسارة1060244263090

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدحانبهيجة1060245263107

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالركيعيأسية1060246263313

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغريبأنس1060247263418

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبدالكريميسهام1060248263457

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتريعيمريم1060249263623

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبومحمديرضا1060250263971

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزهراء فاطمةبنمحمد1060251264145

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرديلإلياس1060252264531

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعقادأمال1060253264553

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفياكيخولة1060254264724

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوالنعيمالزهراء فاطمة1060255264903

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحرابفارس1060256265007

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعروسيكوثر1060257265037

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتوحشيماء1060258265198

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشيكيعثمان1060259265343

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحفيضأمين1060260265363

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناصحيوسف1060261265520

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزيزالمصطفى1060262265738

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلخضرزينب1060263265740

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشعبيمروان1060264265746

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفرنانالمهدي1060265265908

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسالسعيدة1060266266020

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوجيهحفصة1060267266054

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوديهند1060268266214

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهاريبالل1060269266315

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمزوريرضوان1060270266382

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحافضيعبدالرحيم1060271266460

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكمونيزكرياء1060272266565

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحليويصديق1060273266603

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيسىباسم1060274266989

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخلصسعاد1060275267001

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمدينمحمد1060276267109

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوفكرأيوب1060277267506

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمارغنعبداإلله1060278267863

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوالعزأسماء1060279268183

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتغنمينفاطمة1060280268347

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكيالصادق عبد1060281268410

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوريدكوثر1060282268523

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدوشفتيحة1060283268778

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويادحيحةمريم1060284268948

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينجيمالغني عبد1060285268980

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوسرحانزكرياء1060286268989

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشرقيالزهراء فاطمة1060287269002

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفضيليفتيحة1060288269025

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأحمرلبنى1060289269611

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخلدونيوليد1060290270100

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتاشفينياحمد1060291270132
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حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوعامالرحيم عبد1060292270209

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمشرفيقاسم1060293270250

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلوي النبيهسعد1060294270624

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلمييوسف1060295270881

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوزيديزهير1060296270901

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجغادمروان1060297271037

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاطميعماد1060298271062

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقاسم أوالدأسامة1060299271516

حي االنارة عين الشقعين الشقالتاهيلية ابن زيدون, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزرواليوسف1060300271548

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلكراتياميمة1060301271734

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياضرصابراهيم1060302271792

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمينحمزة1060303271948

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوهاللالزهراء فاطمة1060304272339

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوشوكةيوسف1060305272497

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيشإيمان1060306272662

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوطيةعزيزة1060307272666

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسناوييوسف1060308272824

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهللا فتحفاطنة1060309273113

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمبراكسمية1060310273192

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسريديعزالدين1060311273269

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرابطالرحيم عبد1060312273524

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلكشريخديجة1060313273706

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمروانسعيدة1060314273721

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمغافريمنير1060315273785

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلكشريأيوب1060316274091

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزكيريلهند1060317274125

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسرحانيمحمد1060318274134

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنبويهمنصور1060319274236

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلطيفعبدالعزيز1060320274576

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويافغالنخديجة1060321274644

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليلةياسين1060322274712

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقندوسيزهير1060323274812

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقامياسماعيل1060324274883

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعونيايمان1060325274928

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبهديالغني عبد1060326275193

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجرفينعيمة1060327275291

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخمليشيوسف1060328275313

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالبزينب1060329275325

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحافظيسفيان1060330275441

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشمارخادريس1060331275490

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامجيرنأيوب1060332275582

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينشادسهام1060333275701

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهللا الدايمالرزاق عبد1060334276020

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمانيأميمة1060335276177

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسريمحمد1060336276258

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموسى بنعبدالصمد1060337276266

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحيتاسايوب1060338276376

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتايقيياسر1060339276710

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينعيمحمزة1060340276908

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمباركعبدالغني1060341277091

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإيكسيحمزة1060342277255

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحافضايمن1060343277264

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمخلصمحمد1060344277427

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكوايصفية1060345277441

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبحمانالزهراء فاطمة1060346277452

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقباجيوسف1060347277599

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلشهبزهرة1060348277690
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حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبونيالحسين1060349277709

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاريسحمزة1060350277874

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأفركنيسالمهدي1060351278061

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبارديمحمد1060352278129

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياغريشرشيد1060353278263

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبولهوىمريم1060354278306

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرجراجياسية1060355278313

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمغارأحمد1060356278375

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزرقانعائشة1060357278633

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفتحيسلمى1060358278807

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسنيسماح1060359278853

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرويشرباب1060360278903

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوغبيسوكينة1060361279235

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسمالليياسين1060362279352

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفرائجسلمى1060363279382

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغوتىعبدالحق1060364279989

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمر بن أيتلحسن1060365280074

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحضارإيمان1060366280306

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويماروتجليلة1060367280308

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرحومكوثر1060368280309

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسنفاطمة1060369280341

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحرشيشيعزالدين1060370280512

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياخرازفاطمة1060371280633

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرفيقحليمة1060372280683

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعباسيخديجة1060373280796

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغزاويسماح1060374281336

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعشيقفريد1060375281394

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوعنانيعبدالصمد1060376281418

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياللوكمحمد1060377281419

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمشروحيعفاف1060378281437

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمربيياسمين1060379281601

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوافيشيماء1060380281696

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمتقيمروان1060381281712

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلخضرمريم1060382281836

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشهرانيالصمد عبد1060383282238

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشاتيعادل1060384282311

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرحمان عبد أيتهشام1060385282616

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيرشعادل1060386282686

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرايم ايتخديجة1060387282692

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفنيديكنزة1060388282757

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبورحيمسعيدة1060389282822

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقنتيحاتم1060390283197

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزيتونيالغني عبد1060391283345

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالناجيفاطمة1060392283460

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمكرامأميمة1060393283467

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصياغيشعيب1060394283554

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمعطاويعبداالله1060395283555

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخلصالرحمان عبد1060396283601

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباملكرشيد1060397283604

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعموريهاجر1060398283621

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتاحيأيوب1060399283659

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضيانحليمة1060400283764

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامرابطيرشيدة1060401283952

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمازيدالزهراء فاطمة1060402283979

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتكراويلحسن1060403284283

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوزيسكينة1060404284298

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلميجهاد1060405284644

410/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبطيوحمزة1060406284910

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارسموكيالدين صالح1060407284937

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابراهيمحنتوت1060408285171

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتاحأسامة1060409285178

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكاتبسعيدة1060410285397

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفارسأيوب1060411286106

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجاجياسماء1060412286202

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحدوديايمن1060413286357

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحبادةكريمة1060414286413

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزدوديمحمد1060415286499

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياتحادنورة1060416286596

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطارقجواد1060417286716

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسطاجإيمان1060418286854

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتائقيونس1060419287174

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتيحيانس1060420287373

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيسيسكينة1060421287419

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلزركيوسف1060422287456

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخلصسكينة1060423287529

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشمسيسلمى1060424287937

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبهاالحسين1060425287997

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفهيمخولة1060426288163

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدين صليحعبدالغني1060427288216

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليطاويسميية1060428288281

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنزالدينحنان1060429288393

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبايشومحمد1060430288433

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكاملعزيز1060431288850

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعليشنزينب1060432288983

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويادويرةامين1060433289015

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاضلانوار1060434289153

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجبلابراهيم1060435289177

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلفريخيوسف1060436289389

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويداكيزكرياء1060437289529

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبالويعماد1060438289578

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهنييوسف1060439289595

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعزيززهيرة1060440289697

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجعيدانحنان1060441289879

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأميسينهلة1060442290384

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبندومةعصام1060443290387

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهابحمزة1060444290648

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطليبيهللا عبد1060445290683

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصرديعزالدين1060446290832

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقادريعثمان1060447291245

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأوتغشيتنهيلة1060448291440

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمكوارمحسن1060449291615

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوحسين ايترضا1060450292164

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسونياسين1060451292246

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرماحبدر1060452292260

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويميرومحمد1060453292295

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيقبانزكرياء1060454292379

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإليغ نيتمحمد1060455292755

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنتولةمينة1060456293004

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبعمرانياسماعيل1060457293162

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمهديشيماء1060458293409

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخضراويوردة1060459293417

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشرقاوياسية1060460293796

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتيكيتارزكرياء1060461293886

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوسلهامبشرى1060462293917
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حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحواسنيالمهدي1060463293974

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغوتيالمهدي1060464294021

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليعقوبيالحسين1060465294022

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوثيقأيوب1060466294349

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبكيريعبدالواحد1060467294374

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوبيمحمد1060468294441

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنجدمحمد1060469294447

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموراشخديجة1060470294492

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجبورمنار1060471294532

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسجارياميمة1060472294766

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأنفلوسالحكيم عبد1060473294801

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينظيفعائشة1060474295011

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفقيرأمينة1060475295028

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبروكسكينة1060476295056

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويساقيأنس1060477295107

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجوبيكريمة1060478295262

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوجيسفيان1060479295504

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحالوةزكرياء1060480295950

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمهيرابراهيم1060481295952

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتاريخيمحمد1060482295974

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنصور الحاج ايتابتسام1060483296123

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينايتسيمريم1060484296408

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبارك بن ايتيوسف1060485296874

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبشيراسامة1060486296928

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسالميسارة1060487296931

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويربيححمزة1060488296952

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيستيكوثر1060489297098

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنخدىأيوب1060490297208

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياودقيسميرة1060491297390

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويديامحسن1060492297454

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباهينعيمة1060493297574

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبونوةسلمى1060494297666

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخسوانيأشرف1060495297762

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموبهيمحسن1060496297898

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناربيزينب1060497298195

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنظممريم1060498298212

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقاسميرضا1060499298245

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستوحدسعد1060500298478

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبادويخالد1060501298607

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحكيميحمزة1060502298761

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجوبيالصمد عبد1060503298778

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوراق السالكبدر1060504299248

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسليمفدوى1060505299313

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدنونأنس1060506299438

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبودحيممريم1060507299446

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمهوركوثر1060508299500

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبومعزةأمين1060509299587

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعالويإدريس1060510299631

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعيساويحمزة1060511299641

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرويشزهير1060512300168

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلوكلية بنالغالية1060513300242

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصباسليم1060514300387

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكاسيلمياء1060515300509

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمنصوريعصام1060516300635

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوبقرةالزهراء فاطمة1060517300698

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكراميعبدالكبير1060518300943

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرابحاحمد1060519300978
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حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصدقسفيان1060520301009

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبخاريسفيان1060521301057

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالالوعائشة1060522301193

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفركالعثمان1060523301535

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغناميمحمد1060524301577

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنهنانعيمة1060525301594

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفقاريحياة1060526301941

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحافظالدين جمال1060527302020

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطيبالسعدية1060528302054

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطيبمونة1060529302062

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويربيعأميمة1060530302148

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحارثالزهراء فاطمة1060531302182

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحدادعبدالرحيم1060532302243

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسلكيمريم1060533302318

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياألمينمحمد1060534302321

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلوليجاتالجياللي1060535302345

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالبيسعيد1060536302539

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزافالحسين1060537302564

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوحديشيماء1060538302649

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخرباويعماد1060539302854

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمرهينأيمن1060540302868

1060541302942hichamerrouguyحي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوي

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيانيالزهراء فاطمة1060542303021

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزويةزهير1060543303373

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسكحمزة1060544303504

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصبانمريم1060545303579

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتقيجميلة1060546303590

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدعنونطارق1060547303741

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزينعبدالفتاح1060548304060

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنلخوينادية1060549304095

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبشورامين1060550304099

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحمامةأمين1060551304111

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارغفاطمة1060552304444

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسعوديايمان1060553304445

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمكساالسالم عبد1060554304707

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشافقمريم1060555304935

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرخوشأميمة1060556305072

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلواتيأميمة1060557305265

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلوييونس1060558305285

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلعتيقعبدالرحيم1060559305357

حي موالي عبد هللا عين الشقعين الشقالتاهيلية املصلى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمالحظحمزة1060560305398

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبشورغزالن1060561305433

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخلوقيعدنان1060562305448

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزبديهشام1060563305535

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحبةمحمد1060564305586

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكاويوفاء1060565305646

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأعالعبدهللا1060566305697

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطويلأيوب1060567305849

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينكيرابراهيم1060568305961

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشاوشيماء1060569306109

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكتافزبير1060570306226

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلوحيلطيفة1060571306377

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدين زينانس1060572306380

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكوجمحمد1060573306459

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجديالجبار عبد1060574306479

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبراكحسن1060575306547

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحفيانإكرام1060576306563

413/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسريلبنى1060577306718

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقرشيوئام1060578306757

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبلوطيعبدالرحيم1060579306791

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغانديسارة1060580306812

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوتيامينة1060581306873

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعارفياسين1060582306910

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقشقاشيسعد1060583306992

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوجريدةإسماعيل1060584307007

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجديصباح1060585307045

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإدمسعودفدوى1060586307243

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعريشنادية1060587307284

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالهبيابراهيم1060588307755

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشافعيمريم1060589307827

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفخريحليمة1060590307853

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسبتيعبدالصمد1060591307855

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهماويطاهر أحمد1060592308219

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبيداريعماد1060593308390

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهيرمحمد1060594308439

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكاملحمزة1060595308721

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطائعمريم1060596308727

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخمراويمريم1060597308752

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهنداريعثمان1060598308829

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصبارحنان1060599308866

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستوحيدعصام1060600309400

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالناجيكوثر1060601309404

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيمرأنس1060602309523

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصلينمحمد1060603309627

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشيخ ابنعثمان1060604309638

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساحريخديجة1060605309652

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيارامحمد1060606309849

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخالديالمصطفى1060607309869

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكريم بنانياسماء1060608309934

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقيبوزينب1060609310095

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمباركايوب1060610310305

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنطنجيعبدالسالم1060611310512

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرونغزالن1060612310683

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصفويالحسين1060613310687

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقيسيامينة1060614310690

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخاديريمنال1060615310832

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرفاعيمريم1060616311014

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحياتأيوب1060617311091

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقرقوريخولة1060618311482

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبدةالرزاق عبد1060619311582

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبقالاسماء1060620312050

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبحتيسفيان1060621312191

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوالوفاءأسامة1060622312336

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسخراويزينب1060623312440

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغالميسعيد1060624312659

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفؤاديكوثر1060625312696

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمركيوداد1060626313205

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالركراكيالزهراء فاطمة1060627313325

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوسلهاماإلله عبد1060628313557

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمدونيالزهراء فاطمة1060629313646

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسيالهام1060630313683

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليبانيعلي محمد1060631313918

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسعيديحنان1060632313945

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواليالزهراء فاطمة1060633313947
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101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجكانيخديجة1060634314012

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينشانامينة1060635314568

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشجيعمريم1060636314841

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدبالءاية1060637315044

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتوزرشيماء1060638315073

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرويسيسناء1060639315122

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلشكرسلمى1060640315323

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمو الحاج ايتفضمة1060641315368

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكتاويالرحيم عبد1060642315439

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصحابسارة1060643315840

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمقبولالغني عبد1060644316032

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتبوختمصطفى1060645316147

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرضيالدين نجم1060646316218

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوعبادحياة1060647316257

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيتوسمريم1060648316312

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمصلحينالزهراء فاطمة1060649316560

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلصمكالجليل عبد1060650316925

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامينايمان1060651317197

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسي الرياحيفاطمة1060652317238

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمهديمريم1060653317938

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعنقاشعصام1060654318106

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقتقتالكبير عبد1060655318139

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسكينة بوخديجة1060656318196

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويايدير ايتياسين1060657318294

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتسناويمحمد1060658318576

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموح خويا نايتالزهراء فاطمة1060659318807

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويياسينعماد1060660318851

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباكيايوب1060661319003

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلويبوزكري1060662319121

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويانميسيسعيدة1060663319211

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفويديمصطفى1060664319242

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرفاعينضال1060665319342

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمغاريسفيان1060666319773

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنخليغزالن1060667319797

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرتيتكوثر1060668319986

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينزارمريم1060669320122

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبكزالرحمان عبد1060670320375

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكمطنجوى1060671320468

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعوادسكينة1060672320497

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميسورييونس1060673320679

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهرادأمينة1060674320878

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفاطميالشرقي1060675321166

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالراقبيمحمد1060676321301

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرابطالزهراء فاطمة1060677321318

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمكاوياميمة1060678321371

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعميمحمزة1060679321423

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامحمديأمين1060680321504

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشوقيمعاد1060681321573

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبارك ايتاوسمة1060682321612

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعدالنسناء1060683321628

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعفيفمريم1060684321685

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمانونمحمد1060685321814

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطوسيالرحيم عبد1060686321842

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعجليبوجمعة1060687321847

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشمسيسامية1060688321881

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخالديمحمد1060689321912

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزرهونيعمر1060690322011
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101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشيطحسن1060691322184

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفكارصهيب1060692322216

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموراشحسناء1060693322349

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبركاتالدين سيف1060694322627

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوسيرعبدالواحد1060695322640

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزيامينة1060696322725

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبندرى ايتشيماء1060697322800

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتوفيقعزالدين1060698322887

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازناكابراهيم1060699323119

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزهراويباسو1060700323391

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينجاححمزة1060701323816

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبولحيةأشرف1060702323818

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبومزيانعزيزة1060703323884

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقربالحليمة1060704324203

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشفيفمريم1060705324328

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشعبانيحميد1060706324339

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويريانيسعيد1060707324511

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضوانصابرين1060708324563

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرفاسيوسف1060709324622

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوطيبزكرياء1060710324741

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحريقالطيب1060711324989

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمعينحسناء1060712325027

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحرجيرباب1060713325302

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإدعليحسناء1060714325576

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلهماملمياء1060715325577

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحولامينة1060716325728

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليعقوبيإشراق1060717325742

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوهابيسكينة1060718325768

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباباسعيدة1060719325918

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالسمريهشام1060720325933

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعوادنهيلة1060721325988

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحضريالدين صالح1060722326043

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلزركحنان1060723326054

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمولخنيفكوثر1060724326061

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوحفصسارة1060725326064

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرابحعبدالقادر1060726326088

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشجارحمزة1060727326150

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفكريفتيحة1060728326696

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحاضرسهام1060729326734

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزيتونةسفيان1060730326794

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمغارياحالم1060731327009

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياتركيسعيد1060732327129

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبيدحسناء1060733327179

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلوياسماعيل1060734327221

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقربالحمزة1060735327310

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحرككيةفاطنة1060736327497

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكنونيياسين1060737327518

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمار ايتمحمد1060738327855

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنصفزينب1060739327914

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأعرابشيماء1060740327973

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإفقيرنإسماعيل1060741328109

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنبوشعيبزينب1060742328203

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياغزاواسماء1060743328205

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشرفيالزهراء فاطمة1060744328782

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعالويزكرياء1060745328912

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصدقيتوفيق1060746328954

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسيمانحفصة1060747329273
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101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعلوهميغزالن1060748329774

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهوسيعبدالجليل1060749329794

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتحيسعيد1060750329818

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجعيالعزيز عبد1060751330349

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصدقسلمى1060752330491

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبيضوريالمطلب عبد1060753330726

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرقيبالمهدي1060754330753

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياألبيض بنمحمود1060755330810

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأتغرارتسكينة1060756331008

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالخيرعثمان1060757331144

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتغنمينالزهراء فاطمة1060758331152

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيرهللايوسف1060759331164

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفتاويوسام1060760331196

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتادريدنيا1060761331225

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدرقاويأسامة1060762331582

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرزينرشيد1060763331794

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمفتاحنوال1060764331891

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسونإكرام1060765332007

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكروميأحمد1060766332076

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحباشهشام1060767332124

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخرطيمروان1060768332326

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنعبلىياسين1060769332705

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأشاطيبيأشرف1060770332954

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخضبينبيل1060771333208

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجوالخديجة1060772333234

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحداديإسماعيل1060773333633

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضاالهام1060774333720

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخلدونشيماء1060775333846

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينجميإناس1060776334020

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطاهريسعيد1060777334125

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعاجفاتحة1060778334279

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجبينسارة1060779334441

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوعبيدمحمد1060780334519

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدكيرياسين1060781334527

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتركيجمال1060782334689

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعيسيعبدالصمد1060783334803

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبهلوليمروان1060784334849

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبحادسعيدة1060785334926

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخمليشالمهدي1060786335106

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخليلعبدهللا1060787335414

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهنداشوفاء1060788335472

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباكيحكيمة1060789335493

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعطيفخديجة1060790335579

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوالوفاءعلي1060791335658

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستعينسهام1060792335884

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمهداويغزالن1060793335953

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزروالمحمد1060794336151

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوحضريالحسن1060795336313

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالواديلبنى1060796336722

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوباليأيوب1060797336741

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحيميالزهراء فاطمة1060798336744

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيضوضمنير1060799336757

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعدنانيعزالدين1060800336808

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلطفيمروان1060801337124

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناخبغزالن1060802337481

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزعويطهشام1060803337700

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشابوزينب1060804337922
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101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفالحطارق1060805338063

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمنصوريمحمد1060806338094

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوفضلمريم1060807338147

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبررفردوس1060808338209

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعشبانيعزيزة1060809338244

101حي موالي عبد هللا الزنقة عين الشقالتاهيلية عبدالخالق الطريس, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبايشونزهة1060810338322

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجباريالمهدي1060811338352

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدرسي كالمأيوب1060812338588

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأيوبجميلة1060813338773

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوارمةهند1060814338844

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصدقيايوب1060815338893

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسريعبداللطيف1060816339015

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاتحجميلة1060817339041

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالداودي هللا فتحشيماء1060818339185

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحفوالعالي عبد1060819339298

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموهوبزينب1060820339633

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويراكزنورالدين1060821339643

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوشديلبنى1060822339677

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعفيفياسين1060823339742

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشجيدأمين محمد1060824339781

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمالححفصة1060825339824

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدوحيسعيد1060826339828

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالعسريمروان1060827339850

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرابحمحمد1060828340051

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحسان ابنيسكينة1060829340211

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخداسسفيان1060830340407

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينوريليلى1060831340434

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعملأمينة1060832340514

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنوزجهاد1060833340689

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفيهمعثمان1060834340870

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبشوريوسف1060835340874

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويساكمخديجة1060836340888

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفريكانفاطمة1060837341074

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرجىمريم1060838341089

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزاهريخديجة1060839341160

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطركيأيوب1060840341374

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفركوسوردية1060841341385

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمنصوريأيوب1060842341543

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسراخيسعاد1060843341597

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقارييوسف1060844341630

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقادرالمجيد عبد1060845341641

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبيدجهاد1060846341851

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينجاحمريم1060847341985

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدرواسيمروان1060848342251

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفجرينادية1060849342263

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطويلأيوب1060850342337

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمشكوريوسف1060851342359

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصدوقيالعزيز عبد1060852342637

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياضالماميمة1060853342708

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبازفاطمة1060854342728

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمجاهيدأنس1060855342796

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستقيممحمد1060856342967

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزروالالسعدية1060857342991

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسالميسناء1060858343247

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمونيخالد1060859343272

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطوسيايوب1060860343533

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخريسيمريم1060861343579
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الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجماليعمر1060862343859

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنيانينضال1060863344193

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيمرحسن1060864344314

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعالليعائشة1060865344345

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمطنلمياء1060866344404

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوالعفاسجيهان1060867344903

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعثمانيإدريس1060868345326

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمدركالمهدي1060869345352

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزروالموسى1060870345671

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناصريياسين1060871345851

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبحرامينة1060872346013

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعرشيفاطمة1060873346157

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنعانعمر1060874346318

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسعوفسعيد1060875346363

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويألمينأيوب1060876346463

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموتشوابراهيم1060877346535

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازييالزهراء فاطمة1060878346556

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرجراجيفؤاد1060879346558

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينصيرالمجيد عبد1060880346582

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابعرارنخديجة1060881346738

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبدرالزمانأحمد1060882346871

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحركاتيحليمة1060883346992

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوكيليمريم1060884347027

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمريقالعزيز عبد1060885347198

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغفور عبدهدى1060886347226

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحمالةسلمى1060887347241

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالظهرةياسين1060888347293

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمزوقمحسن1060889347516

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلميسيمحسن1060890347589

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبالليمحمد1060891347603

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمياهأحمد1060892347994

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويماجدسعيدة1060893348069

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقصوريرضا1060894348151

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمالكيالكامل1060895348468

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتيحاديرضوان1060896348707

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسبتيسفيان1060897348843

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمقدادالرحيم عبد1060898348914

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأوزكريصفية1060899349079

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخليفيعصام1060900349206

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمعدانيياسين1060901349241

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطاوسفوزية1060902349270

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبحريوجدان1060903349366

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامهاليعصام1060904349466

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأم ابنحنان1060905349512

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرزاقحمزة1060906349718

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبيدسكينة1060907349765

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسماحيكوثر1060908350092

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجاجيمينة1060909350149

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاضيلمحمد1060910350158

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرابعيمحسن1060911350178

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويياسينايمان1060912350218

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبقاليإدريس1060913350239

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحدامييونس1060914350369

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشديلعائشة1060915350452

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبرينيإيمان1060916350738

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعصمسفيان1060917350869

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحسن سيدي أيتمصطفى1060918350963
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الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطوسيسعيدة1060919351165

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبصوطانس1060920351220

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرمانيأحمد1060921351258

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينجيمعزيزة1060922351268

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمفيدكبيرة1060923351279

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوارضيةالرحيم عبد1060924351364

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشيبوبإيمان1060925351370

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزاحمزة1060926351535

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشعرانيمراد1060927351615

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعكراشمحمد1060928351849

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينفسيمريم1060929351875

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشبانيمينة1060930352053

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهنديخديجة1060931352472

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمكرودنجاة1060932352516

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكراميخليل1060933352525

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهرزبدر1060934352603

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسعيد ايتالزهراء فاطمة1060935352705

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبركة ايتمحمد1060936352719

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنمالكيحيى1060937353143

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعالويجمال1060938353153

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسموممحمد1060939353416

الديار الجديدة عين الشقعين الشقالتاهيلية عبد الكريم الخطابي, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياعزيزييننعمة1060940353698

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشكورخدييجة1060941354018

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموهيبأيوب1060942354043

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويويبوركإيمان1060943354055

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرديلزكرياء1060944354192

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصبابحسن1060945354443

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقمريخديجة1060946354454

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياورمينبيل1060947354461

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعصفورمريم1060948354559

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصعصاعأحمد1060949354736

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمصلوحيإسماعيل1060950354948

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموهيبمحمد1060951355031

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنعطارزكرياء1060952355115

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعماريمحمد1060953355120

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعرعارربيع1060954355137

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحرمحسن1060955355145

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخنوسعادل1060956355216

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزبديعماد1060957355250

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكيالحميد عبد1060958355289

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأربعايياسمين1060959355336

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبداويفاروق1060960355442

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينعيمالمصدق1060961355448

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطوهرمحمد1060962355473

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرعديفاطنة1060963355683

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبكبيرأسية1060964356270

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسمالليسكينة1060965356939

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمنورعثمان1060966357082

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويساجديوسف1060967357293

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسكيمحسن1060968357690

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحنينسمية1060969357705

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصغير بنيوسف1060970357906

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينكوريونس1060971358117

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرصيدسلمى1060972358264

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسماحيايمان1060973358381

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرجانالرحيم عبد1060974358482

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباكبيرمحسن1060975358644
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوييوسفيالهادي عبد1060976358681

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعباسيرشيد1060977358694

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدكيرسعيد1060978358701

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسراررضوان1060979358770

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباللراضية1060980358854

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتوناسيحفصة1060981358926

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرفيقيالصمد عبد1060982358972

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوردادمصطفى1060983358984

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبشراويجواد1060984359163

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجاللي شهيدزينب1060985359205

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصغير بنحفصة1060986359431

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعويمرياسماء1060987359459

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصبحيسفيان1060988359489

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساهل ايتالمنعم عبد1060989359577

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناشطمحمد1060990359649

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسينا ابننادية1060991359754

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالودينيسعيد1060992359911

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغريبيحمزة1060993359973

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسي الغناميأميمة1060994360088

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخطفيياسين1060995360189

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواهيبيوليد1060996360575

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخالفالحمونيا1060997360635

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبومليكخالد1060998360802

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهيرإيمان1060999360834

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسرارياسين1061000361532

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامانمراد1061001361576

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزينوفاطمة1061002361732

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالديب عينينسلمى1061003361762

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقشقاشالدين صالح1061004362133

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغناميمنال1061005362366

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمةيوسف1061006362442

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأفقير ايتمحمد1061007362784

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنكورصفاء1061008362892

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباباشغزالن1061009362975

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحريريسكينة1061010363209

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعشاقنوال1061011363386

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأزنودنوفل1061012363467

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهواشامبارك1061013363916

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبخوشزينب1061014364148

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزايدأيوب1061015364554

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدكيإلياس1061016365118

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحررليلى1061017365557

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأوحساينياسين1061018365819

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحفاريسارة1061019366999

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوعمريمحمد1061020367213

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصماراللطيف عبد1061021367495

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبراونيالحق عبد1061022368668

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمعتصمأيوب1061023368705

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعرويخولة1061024368814

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغنايابراهيم1061025369507

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشيبوبشيماء1061026369511

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعالميسرى1061027369559

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكعيشصفاء1061028369562

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلوليزينب1061029369650

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكراميوسف1061030370123

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأويحيىالحسين1061031370212

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقرافيسعاد1061032370259
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنلهديةعبدالعالي1061033370965

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالروازنسيبة1061034370975

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبغليأيمن1061035371409

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعليديزينب1061036371473

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغزرافينعيمة1061037371893

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشميخيوسف1061038371918

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحقي ايتلطيفة1061039372177

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكاكوريسرا1061040372344

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغزرافيرشيد1061041372909

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدحمونيرشيد1061042373870

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصبرياسية1061043374248

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلويجهاد1061044374571

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزيانصوفيا1061045376160

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياستمادسارة1061046376329

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحدادفؤاد1061047376430

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمليحخالد1061048376488

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوخميسعبدالحق1061049376753

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالراضيخالد1061050376778

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمكاويعبدالوهاب1061051377586

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحمانيعبدالعاطي1061052377865

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبابحاعبدالمالك1061053377929

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالناجحالزيتوني1061054378268

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباشيرإيمان1061055378896

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشيكريسناء1061056378952

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعيانيخديجة1061057378962

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياصفاديمحمد1061058378994

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطوريأسامة1061059379005

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزاهديعمر1061060379353

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأسسجالل1061061380289

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبووقاحنان1061062380704

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويإدارنوال1061063380982

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشعباويياسين1061064381111

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمنسومالفتاح عبد1061065381125

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنكزيسالم1061066381779

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياللوزيأمل1061067381803

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكوميمريم1061068382304

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزويويزينب1061069382565

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبعالاسماعيل1061070382781

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفرجيمحمد1061071383573

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرحيمأسماء1061072383718

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزمانيوفاء1061073383975

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنينيعلي1061074384947

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجعفرعبدالرحيم1061075385011

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسكينياميمة1061076385194

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنمومنسعد1061077385333

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعاملالحسين1061078385428

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحراشتوفيق1061079386621

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعرجونأيوب1061080386648

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبخريإيمان1061081387060

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرزوقيهناء1061082387061

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزةحنان1061083387331

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسريعماد1061084387576

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرعيشوئام1061085387579

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبعالأحمد1061086387886

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبحا أيتسعيد1061087388749

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبكرةسعيد1061088389219

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبطحيوسف1061089390126
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعادلياسين1061090390412

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشافعيخديجة1061091390586

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياهراكةمريم1061092391056

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطيفورياسين1061093391248

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتوزانيامال1061094391586

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرسعيد1061095391958

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحراش بنسعيد1061096392232

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخليصرضوان1061097392653

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياراويطارق1061098392662

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيثمحمد1061099392880

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرى بناسماعيل1061100393498

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزوارحسن1061101393961

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحرافحمزة1061102394159

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلودغيريأشرف1061103394289

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبورايةمحمد1061104394970

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلعباسياسين1061105395364

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنوسمحمد1061106395658

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصويرة بنكوثر1061107395887

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضواللحليمة1061108396217

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفكينيفدوى1061109396315

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوعبيديشيماء1061110396352

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياراويهشام1061111396570

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشمشيالمهدي1061112397013

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحبوبةبوعزة1061113397020

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلفريحأسماء1061114397034

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفالحالرحيم عبد1061115397307

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزيتونيياسين1061116397361

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياباحريرقية1061117397383

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالتائبهدى1061118397627

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياداحمدفاطمة1061119397653

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمغاريحنان1061120398899

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنكريعبداللطيف1061121399432

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليوب ايتفتيحة1061122399663

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزائرهاجر1061123399883

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفارسيالخالق عبد1061124400092

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمار بنياسين1061125400216

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعرفاكمال1061126400291

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوعبرةمحمد1061127400584

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزىالصادق عبد1061128400629

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحاجييونس1061129400863

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكارحسميحة1061130400932

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفائدياسين1061131400945

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجناحالحسن1061132401208

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغفور عبدايمان1061133401514

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينعيمإلهام1061134401515

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصالحيسعيدة1061135401899

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينصرليلى1061136402059

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزغزمحمد1061137402578

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعباويمعاذ1061138402784

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشوشوحنان1061139403748

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمينأيوب1061140403892

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلزازإكرام1061141404512

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهاريحمزة1061142404529

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأغاضنورالدين1061143404698

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشبيهالواحد عبد1061144404847

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحسن أيتنعيمة1061145405810

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتميمهدي1061146406288
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسعوديمحمد1061147407008

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزعايرياسين1061148407589

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزهيريعبدهللا1061149407607

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساميعبدالرحيم1061150407633

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمدهشعدنان1061151408014

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمعقولأيوب1061152408177

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعوفيايوب1061153408300

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسعوديكريمة1061154408475

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفرحاتالمهدي1061155408980

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسكوريرضا1061156409876

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكغيرعمر1061157409971

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقاضي ايتسارة1061158409972

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخربوشزكرياء1061159410044

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزعيميمحمد1061160410415

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأكنتوسسفيان1061161410636

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزيالفتيحة1061162410678

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواحدزينب1061163411068

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبحسانكنزة1061164411083

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسيعبدهللا1061165411201

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسلهاميحمزة1061166411533

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموهاللجواد1061167411705

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخنساويمحمد1061168411803

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابولرماشمحمد1061169411878

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويباديياسين1061170411923

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامين الكتاويالزهراء فاطمة1061171411952

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطيافماجدولين1061172412164

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحساكبديعة1061173412203

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنهنيةاحمد1061174412300

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمشاوريوسف1061175412357

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقيابينادية1061176412822

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلوزازهير1061177413213

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنصرالعالي عبد1061178413241

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوفقيرخديجة1061179413325

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقرعوشيطارق1061180413690

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلغفيريشيماء1061181413935

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهدوبالمهدي1061182413986

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشبابسعيد1061183414403

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويراضية بنأنس1061184414681

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبادةسهام1061185414905

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشبالالهام1061186415029

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبتهجيوسف1061187415722

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحمد أيتلطيفة1061188416184

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويساميسكينة1061189416545

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية ابن ماجة, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياجلبابالواحد عبد1061190416731

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوتششالجياللي1061191417275

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوييحيا بو ايتسهام1061192417419

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشادحمزة1061193417865

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعشاقشيماء1061194417996

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضىإبراهيم1061195418118

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعكيد بنعبدهللا1061196418593

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزوارأيوب1061197418782

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمغتنمفاطمة1061198418959

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبونوارةزكرياء1061199419055

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوركعصام1061200419267

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضوانمريم1061201419435

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأكناوسفيان1061202419819

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبولحيامحمد1061203420313
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسروتيليلى1061204420450

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمجديزكرياء1061205420890

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخموريأيوب1061206421009

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعوادهللا فتح1061207421081

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزياغيياسين1061208421117

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوديئرابراهيم1061209421399

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمالويوديع1061210421747

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصاميدالخنساء1061211421764

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكراميوسف1061212421950

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيرشالحق عبد1061213422161

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلخيرمريم1061214422510

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوزيحسن1061215422556

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنيسهند1061216422607

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوييابوأناس1061217422683

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبناديياسين1061218423026

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوتاعتيخليد1061219423131

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنباحيونس1061220423681

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخليلسهام1061221423841

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسي فوزمريم1061222424444

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمرسيمريم1061223425223

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشباطعماد1061224425315

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينيوبمينة1061225425331

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالدريسيسهام1061226425480

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحرشالرزاق عبد1061227425926

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحمودييوسف1061228425964

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصفويالزهراء فاطمة1061229426198

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحالبياحمد1061230426673

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهدانيبوشعيب1061231426735

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجبيريالواحد عبد1061232427440

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستغفرمروان1061233427523

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكحيلزهير1061234428520

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحماديسعاد1061235428834

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحمروفاء1061236428877

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوحيدليلى1061237429013

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجوبيعبدالباسط1061238429042

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزبديالزهراء فاطمة1061239430380

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسنانصفوان1061240430558

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصبيريصفاء1061241430637

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبتاسيوسف1061242430725

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغربيالفتاح عبد1061243431145

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحفيظكوثر1061244431157

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدليمينجاة1061245431426

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنتجةأيوب1061246431629

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينافعسمية1061247431704

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمزوقعبدالعالي1061248432000

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزرفيمحمد1061249432001

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوغالماحمد1061250432375

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهرانسعيد1061251433183

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأخضيفحياة1061252433300

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوزيحسن1061253434045

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمجديحسن1061254434078

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطارقسكينة1061255434223

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحفيظطارق1061256434577

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفرحانالرحيم عبد1061257434839

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعزاويالحسين1061258435022

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخمليشيمريم1061259435110

1061260435350OthmaneSbaiحي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوي
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيشوشالسعدية1061261435809

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقرشاسماء1061262435959

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويراقيوسيم1061263436022

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصبريإسماعيل1061264436802

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأزكزاومراد1061265437011

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحكيممحمد1061266437038

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالهاشميامين1061267437774

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويموسحيسلمى1061268437926

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمطاررضوان1061269437947

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميسيالعزيز عبد1061270437959

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحسينيونس1061271438183

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليزيديمحمد1061272439408

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشدينيعزيز1061273440053

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبريكينعيمة1061274440075

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدغوغيأسماء1061275440370

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسهميحمزة1061276440774

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشلحانمروى1061277440852

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعموريسفيان1061278441319

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصباحيجيهان1061279441629

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالضاويأيوب1061280441859

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقدوريربيعة1061281441939

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازناكيونس1061282442104

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعزيزييوسف1061283442377

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمجملرضوان1061284442393

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحريفتيحة1061285442673

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجاوياللطيف عبد1061286443082

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعثمان أبوعصام1061287443113

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعلويبدر1061288443789

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحيمريونس1061289444207

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكرامجميلة1061290444291

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويميعادياسين1061291444389

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعرجونمحمد1061292444915

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجفيلحياة1061293445665

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعلويمريم1061294445760

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزوينيوسف1061295445790

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسورانابتسام1061296445948

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكديةالمهدي1061297445956

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغازيسعيد1061298446478

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرادخديجة1061299447010

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهنايتيونس1061300447022

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحرمةعبداالله1061301447182

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنيرصارة1061302447459

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويساخيمحمد1061303447555

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويايدممنار1061304447677

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحيدةيونس1061305448224

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعدلونيبدر1061306448351

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويميمونيعثمان1061307448409

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقيسوميفاطمة1061308448633

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرابعيفاطنة1061309448964

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمراويمنال1061310449108

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمزوقخديجة1061311449378

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمهورمحمد1061312449829

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزينباللوزي1061313450223

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمراويحمزة1061314450257

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياالبراهيميفاطمة1061315450558

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيربيالصمد عبد1061316450616

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحنيضخالد1061317451326
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخبانيوسف1061318451533

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغازيمحمد1061319451684

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصباحيعزيز1061320452027

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزيدالمالسميرة1061321452103

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنيانيحفصة1061322452313

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعنزوليالرحيم عبد1061323452599

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحلوقييونس1061324452714

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلحمديرشيد1061325453010

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسلمونيالمهدي1061326453872

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنبيحسناء1061327454268

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقاديريعثمان1061328454605

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنحاسيالمغيث عبد1061329455466

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخياطمحمد1061330456317

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغواتيهاجر1061331456729

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازنكوكجالل1061332456948

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمرتزقانس1061333456982

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالموساويإيمان1061334457421

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسعيديكوثر1061335457424

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالسفيان1061336457758

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميراويحمزة1061337457772

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالب ادحنان1061338457853

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويريانزهير1061339458999

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوهريخالد1061340459098

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتحيمحمد1061341459426

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويراميأيوب1061342459531

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهيسوكمحمد1061343459673

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسهلييوسف1061344459774

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمودنيبخديجة1061345459814

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصكنيضحمزة1061346459835

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحضراميايوب1061347460147

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياركيونمحمد1061348460616

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوثيقخديجة1061349461057

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدغامالزهراء فاطمة1061350461139

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبتريشزكرياء1061351461420

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنتصرزينب1061352461647

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمعيدرياسين1061353461752

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينضارعلية1061354461862

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجفرانشيماء1061355462177

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحميانأيوب1061356462250

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفقيرمحسن1061357462480

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياستيتواسراء1061358462518

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهراويالياس1061359462673

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحميمعبدالعالي1061360463372

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلكراعالزهراء فاطمة1061361463576

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويولعيدالحق عبد1061362463924

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأسريعخديجة1061363464094

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويافقيراسمى1061364464997

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبولايرمريم1061365465109

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفنهاجر1061366465244

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحروشزكرياء1061367465652

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلكريميرضى1061368465712

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسݣاويجيهان1061369465817

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبروكسكينة1061370465999

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبونوارنبيل1061371466001

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسامريعبداللطيف1061372466033

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحبيبيزكرياء1061373467162

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيتارمحمد1061374467527
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حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعارسيمريم1061375467770

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدريالزهراء فاطمة1061376467843

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعلويعبدالسميع1061377467944

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضافأيوب1061378467973

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدجيلرضى1061379467996

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسونمريم1061380468165

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرأوفمريم1061381468227

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكموسييوسف1061382468363

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبحريعبدهللا1061383468687

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبورجيمريم1061384468821

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيانرشيدة1061385469203

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفقيرعبدالباقي1061386469558

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجيكالياسين1061387469801

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسعوديإلهام1061388470174

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعروسيونس1061389470225

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشاهدايوب1061390470229

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزالمريم1061391470319

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحموشالزهراء فاطمة1061392470389

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزبيريعبدالنبي1061393470450

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبوريهاجر1061394470886

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغزوانيأحمد1061395471776

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزنرتييونس1061396471839

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلعيدإلياس1061397471950

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسايححمزة1061398472108

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوزغباتهشام1061399472880

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامريدة بنزينب1061400473320

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزافمحمد1061401473444

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحميديسعاد1061402474159

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعاملرغيبة1061403474422

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأشنرشيد1061404474711

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارقاميوسف1061405475002

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسينيخالد1061406475013

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجدادإيمان1061407475103

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياجنيينسلمى1061408475251

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشوهاداسماعيل1061409475288

حي موالي عبد هللاعين الشقاإلعدادية الحسنى, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويافال ايتياسمين1061410475400

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياديبهند1061411475527

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقرطوبيخديجة1061412475676

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكريدجيهان1061413476185

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبشاشيرابراهيم1061414476304

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفكريعبدالمجيد1061415476387

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكوثويالصمد عبد1061416476477

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسيحمزة1061417476725

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهطولييوسف1061418477382

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضميرحليمة1061419477637

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيلوخديجة1061420477793

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامزاركوأمين1061421477920

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبادةحميد1061422477967

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسعيدحديد1061423478131

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشاكرمعتق1061424478305

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوعال موحا أيتجواد1061425478348

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسي الهاشميمحمد1061426479307

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهشاميمريم1061427479481

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفركانيفتيحة1061428480086

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدين فتحعبدهللا1061429480885

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعسيلةالمجيد عبد1061430480896

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدهبيالدين عالء1061431480901
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 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشباويحبيبة1061432480977

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسكاويعثمان1061433482328

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهندورفرح1061434482721

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنبالابراهيم1061435482888

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرميمتوفيق1061436483291

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياغيوسسكينة1061437483371

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكونيباسلمى1061438483684

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتزيطرقية1061439483817

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمو ايتهللا عبد1061440484368

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرزيينأيوب1061441484593

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجديانيعمار1061442484933

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالرضوان1061443485126

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوحنينيالحق عبد1061444485154

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغالليلوبنى1061445486694

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهيرزينب1061446486802

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبوكنيفيمحمد1061447487079

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنبالأشرف1061448487853

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبودورالباسط عبد1061449488635

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمغاريحمزة1061450489096

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرزقيإيمان1061451489146

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزمرانعبدهللا1061452489294

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجاللحدو1061453489346

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوالفتحمحمد1061454489501

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخبزيفاطمة1061455489595

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشكمحمد1061456490012

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويازيزبيايمان1061457490290

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأودركيأمينة1061458490666

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدحمانيفاطمة1061459490755

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهيديالمهدي1061460491179

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكميتأسماء1061461491193

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرزينيإلهام1061462491689

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسنيسعيد1061463491873

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخاليأنس1061464492196

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطهيرسناء1061465492425

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبراكمحمد1061466492694

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمليالهادي عبد1061467492771

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينعتنييوسف1061468493280

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبهالكنجيب1061469493629

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستقيمعبداللطيف1061470493865

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسيتفكوثر1061471493955

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحماميلطيفة1061472494093

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغشاويبشرى1061473494452

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعيدسعاد1061474494734

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمتوكلأسماء1061475494821

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصابرياسين1061476495998

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعاصميسارة1061477496105

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخديريوسف1061478496226

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسكاتالدين صالح1061479496584

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطويلمحمد1061480496629

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعبديأسماء1061481496851

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالضواالزهراء فاطمة1061482496948

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغفور عبدسومية1061483497129

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتاقيكريمة1061484497283

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبعوضخديجة1061485497394

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدهابيميلودة1061486497496

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمعلقاتخديجة1061487497649

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحرشوننبيلة1061488498345
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 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمالك عبدوجدان1061489498442

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرواضمحمد1061490498600

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويادغوغيأنس1061491498639

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحياتيخولة1061492498643

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبشاريغزالن1061493498823

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعباسيمحمد1061494499036

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصفديرشيد1061495499556

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعوادعمر1061496499566

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتالحوتفاطمة1061497501108

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسعوديابتسام1061498501250

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياشنيتفمحمد1061499501331

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبرغودهشام1061500501343

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنونيالزهراء فاطمة1061501501510

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويماقةابراهيم1061502501543

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقاراالحسين1061503501693

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياخديمسماح1061504502171

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلشهبمحمد1061505502187

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسي موافقخالد1061506502446

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحدروجأسامة1061507502650

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلهبيلأيوب1061508503017

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصادقالمصطفى1061509503487

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرشديهشام1061510503612

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعباسيمحمد1061511503749

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلعيد بنمنى1061512503940

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحدادةمعاد1061513503990

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكصوريحمزة1061514504276

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحميمخديجة1061515504316

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعاكفمنية1061516504444

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالذهبيخديجة1061517504528

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزيتونيلمياء1061518504562

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويامحيطاطسارة1061519504998

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتحيخولة1061520505382

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينهيضحنان1061521505683

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخاتميخديجة1061522505918

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبداعهشام1061523505993

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجايعماد1061524505998

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكبيرومريم1061525506567

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكوميياسين1061526506601

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوهاسيالكريم عبد1061527506975

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسمعسعيد1061528507031

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسينيمحسن1061529507241

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجوهريعزالدين1061530507279

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياتكدارنورة1061531507356

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسهوبةيوسف1061532507786

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمهدرةمريم1061533507798

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطاهريسكينة1061534508017

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمعتصمهند1061535508403

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعرجالعالي عبد1061536508802

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجميلأنس1061537508824

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبشزينب1061538509887

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنويسحسن1061539510112

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبخاشزينب1061540510508

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشيترشيدة1061541510822

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعشاشينهاد1061542511518

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناظمأشرف1061543511814

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويستاتالحسين1061544513317

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحاجيايوب1061545513343
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 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيبيسهيلة1061546513344

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكمالعثمان1061547513730

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرازيالزهراء فاطمة1061548514182

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمارالزهراء فاطمة1061549514493

 عين الشق2الحداوية عين الشقالتاهيلية انوال التقنية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمزةمزوز1061550514759

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحايلاحمد1061551514828

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفيداحأميمة1061552515520

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدحمانيهناء1061553516533

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهشاميفاطمة لال1061554516698

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينشيدالرحمن عبد1061555516955

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشكورعادل1061556517374

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسطيليعثمان1061557517533

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزيودأمين1061558518121

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزاويطيسارة1061559518376

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرويشمبارك1061560518542

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينظيفيرضوان1061561518576

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتسماويليلى1061562518786

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخليليسميرة1061563519592

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبال ايتيوسف1061564519729

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكميلعائشة1061565519786

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرياستوفيق1061566520067

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوديايوب1061567520127

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتوفيقليلى1061568520960

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحاجيبأميمة1061569521393

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرجيعيسرا1061570521440

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرضوانالعظيمي1061571521795

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابرينوالحفيظ عبد1061572522599

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكحيلالمهدي1061573523064

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرزاقخلف1061574524687

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرميلةمحمد1061575524788

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينشيطإبراهيم1061576525028

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعشيرسعيد1061577525261

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويافقيرنحنان1061578525271

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحسوا بنعبدالحكيم1061579525594

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشرقيكمال1061580525679

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعدنانينبيل1061581526178

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكعيدىسميرة1061582526187

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحسونياسين1061583526267

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحالونمريم1061584526487

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالديالعالي عبد1061585526850

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعالميأيوب1061586527777

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويميسكيبوعبيد1061587528332

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفالكزينب1061588529405

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوبلعيديوسف1061589529968

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأبوالرجاءخديجة1061590530174

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشويكومحمد1061591530662

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينبيهمحمد1061592530793

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمكرومشروق1061593531000

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهنينيعبدالمجيد1061594531580

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالماوىأيوب1061595531801

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوالممعاد1061596531865

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكريانادية1061597531899

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطوافعزيز1061598532145

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعنترانتصار1061599532561

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمواذيليحبيب1061600532671

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزروالإيمان1061601532966

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشكارخديجة1061602533522
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عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساخيأمين1061603534720

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحفيدهند1061604535316

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيورجواد1061605535456

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناجيحمزة1061606535634

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغريبرجاء1061607537227

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأباعريبالزهراء فاطمة1061608537619

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنباهيادريس1061609537694

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسريرشيماء1061610537778

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمصطاليعزيزة1061611537946

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخديحنان1061612538047

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوبكر أيتالطيب1061613539559

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزاهديسفيان1061614540124

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحمدذهبوي1061615540369

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلدينادية1061616540781

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرحمونيزكرياء1061617541157

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبرقاويإلياس1061618541488

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزاديإبراهيم1061619541515

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعياشي ايتعمر1061620542683

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرجبأمين1061621542807

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويايميساحسان1061622543057

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكوكيرشيد1061623543495

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنالنوال1061624544489

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعصابةنجوى1061625544499

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرقيليعبدالرحيم1061626544737

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقاباحنان1061627544743

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحسنعتيقة1061628544816

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالبيميلودة1061629544863

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالجزوليمحمد1061630544986

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسميرالمصطفى1061631545007

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشكرينيهاد1061632545828

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهطاممصطفى1061633546054

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالقاضيزينب1061634546123

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستغفرنعيمة1061635546466

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحواتأسامة1061636546653

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمدحاناشرف1061637546742

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحضرخليل1061638546832

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمجيديعائشة1061639546966

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمزوزهشام1061640547467

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنعامرمروان1061641547500

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغزاويجواد1061642547540

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخبشيمحمد1061643547950

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمداليهشام1061644548028

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحشمانايوب1061645549728

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمسكينياسين1061646549766

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمداويمريم1061647550192

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصفصافيعادل1061648550691

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنصفحمزة1061649551043

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالناصريحمزة1061650552537

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصواكسميرة1061651553376

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالركاممريم1061652553481

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبطاشالمختار1061653554682

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياسالمةنهاد1061654554841

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبشتاويرجاء1061655554959

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحراشعبدالرحيم1061656555242

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويترابيخالد1061657555434

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسوديأميمة1061658555815

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكربانهند1061659556250
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عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحاجأمين1061660556318

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالصادقيعبدالصمد1061661556384

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشفيقايوب1061662556454

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشافعيخديجة1061663556728

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجناجحمزة1061664556867

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحماميليلى1061665557059

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبنحنينيالعاطي عبد1061666558266

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياوباهحسناء1061667559003

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفوقييحيى1061668559014

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزباطإلياس1061669559030

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبصريمصطفى1061670559240

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحموشيمريم1061671559333

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجدي بنأسامة1061672559411

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشقيريخىيجة1061673559538

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعنزوليسعيد1061674560114

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكندافياسين1061675560198

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأسينجواد1061676560315

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالمسيحأيوب1061677560359

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمفضلسعد1061678560892

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمقلعزكرياء1061679561103

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحركاتنورالدين1061680561510

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمزةموذنب1061681562253

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقنتيالعرش1061682563093

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمستعيدمهدي1061683564010

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخيارعزيز1061684564122

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلخميريأمين1061685565297

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحلوشمحمد1061686566303

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزانهدى1061687567557

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعدالنيغزالن1061688568019

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمحراسكينة1061689568228

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشجيعأحمد1061690568812

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابويريالمهدي1061691568844

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبالليايمان1061692568957

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميرأحمد1061693569036

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكموزرشيد1061694569061

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجمراويعبدالجليل1061695569386

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغلومهبة1061696569478

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعنانيخديجة1061697569745

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلشهبطارق1061698571488

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالبيأسامة1061699571508

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبياأيوب1061700571544

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحماد ايتحنان1061701571903

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبشورعمر1061702571992

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتغزاويشيماء1061703572744

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبيدوعائشة1061704572767

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطاهريمحمد1061705573013

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويابوبكرطارق1061706573754

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسالميطارق1061707574125

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغريرحمزة1061708574187

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعقيلأحمد1061709574320

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبشكارأحمد1061710574781

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأكوزالنوال1061711575257

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالياس نايتسعيدة1061712575617

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبدالرزاقعادل1061713575810

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشابيفاتن1061714576036

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقصيبيعدنان1061715576194

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالفطر عينعبدالرحيم1061716576598
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عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالراجيكريم1061717576636

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويطالبليلى1061718576640

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجقاماسامة1061719576900

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياإلدريسيسلمى1061720577431

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحية بنلطيفة1061721577521

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفتحيفدوى1061722577705

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويارزايقيالمهدي1061723578320

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخورشاأيوب1061724578490

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكاملالسعدية1061725578512

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعواجيالمغيث عبد1061726578759

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصادقزينب1061727578832

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبحراويأيوب1061728578974

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعقيقييونس1061729579746

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالخياطيإسماعيل1061730579762

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبدونيخديجة1061731579774

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغوجةرجاء1061732579924

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفضولإيمان1061733580195

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويناجحيوسف1061734580465

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالساخيحمزة1061735580574

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبسبوسيأمين محمد1061736581037

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويواحسينحسناء1061737581562

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمطرانمحمد1061738581631

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويخبيررضا1061739581669

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسالكحليمة1061740581735

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغازيالعالي عبد1061741581870

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأوزيدانفاطمة1061742582042

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرحوليإيمان1061743582369

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحنانزينب1061744582599

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمادحعبداإلله1061745582922

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبمهرااحمد1061746583022

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقرشيعثمان1061747583081

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياموربكعبدالرحيم1061748583305

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالغالبياسين1061749584282

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالميريوسف1061750584539

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمدوشيادريس1061751585848

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينبيلسارة1061752586176

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبسيرمحمد1061753586705

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبمزاغأسماء1061754587597

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعنترأمل1061755587649

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويغزليرشيد1061756587685

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمكونسكينة1061757587822

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالدين صالحسناء1061758587894

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكنونحفصة1061759589196

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلخروجاسماء1061760590473

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويقلديسعاد1061761591668

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمخليصأنس1061762593026

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنيريمرسل1061763593206

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويذاهبزينب1061764593944

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبلحاجليلى1061765594589

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزلميةعبدالحق1061766594658

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليمانيحفصة1061767594783

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالموجيبيسعيد1061768594922

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبو باريابراهيم1061769595092

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعبدالمالكيفؤاد1061770595461

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعزوازنصرالدين1061771596174

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعيشة بنحمزة1061772596180

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلعطويسمية1061773596321
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عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوشواشابراهيم1061774597801

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويهجهوجأمل1061775598298

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالطاهرينوال1061776598382

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعلوصابرة1061777598658

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسباعيابتسام1061778598666

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبرجييوسف1061779599176

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعنانفاطمة1061780599185

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعماريسهام1061781599327

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسكراتيحنان1061782599490

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزهديالصمد عبد1061783599978

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويملوكزيدان1061784600044

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلمفركوليد1061785600271

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويزكريعمر1061786600770

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينورييوسف1061787602065

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوالدينصالح1061788602149

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرهمرشيد1061789603466

عبدهللا,زاوية شارع القدس حي معين الشقاإلعدادية لحسن اويدار, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكتاممحمد1061790603689

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشاهيمنير1061791603712

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمروانيوسف1061792605736

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلطرشعمر1061793606817

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويتويرتوصالح1061794607118

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالنسرإبراهيم1061795608972

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحسن أيتفوزية1061796609084

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالبطالحمزة1061797609369

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفاضلعبدالرحيم1061798609850

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلطفيحمزة1061799610369

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويكرامةأسامة1061800610702

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحموعليسعاد1061801610765

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحلوتيزينب1061802611533

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياحميمصةعصام1061803611957

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمرالراسرمزي1061804612239

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحالويإيمان1061805612278

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبابسةنبيل1061806613249

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينفتاحيخديجة1061807614104

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالكدزيموسى1061808614251

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالشياعيزكرياء1061809615155

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويريامإسماعيل1061810615203

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياألسعدالزهراء فاطمة1061811615216

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجعديياسين1061812615648

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويذهبياوسامة1061813615885

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعمو أيتهشام1061814616430

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالقاديريمحسين1061815616919

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويأمغار أوعليمحمد1061816617153

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياكنيفاتحة1061817617312

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحينةمهى1061818617361

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالزاهريشيماء1061819617377

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفناويايمان1061820617480

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويترابيالمصطفى1061821617739

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالوافيأميمة1061822617972

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياليعقوبيالصمد عبد1061823618168

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسمونيكريمة1061824618437

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالريحانيسفيان1061825619476

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمبشورالزهراء فاطمة1061826620164

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوينصيبمنير1061827620273

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويسرحانيبشرى1061828620434

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويجندوبيسهام1061829620532

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويفيلوسمروى1061830621216
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالحمديمحمد1061831621968

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبوزيديزينب1061832622005

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويربوحمراد1061833622238

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالرابحيزينب1061834622738

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشخمانسعد1061835622875

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالهيلةفاطنة1061836623941

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويرجايحنان1061837624109

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويمنتصفهدى1061838624350

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويضيفييوسف1061839625323

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويترابيعماد1061840627102

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويلبديديحمزة1061841627251

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانوياخييمريم1061842628730

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبايودعادل1061843630576

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالسعيديالمهدي1061844630950

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحجريأيوب1061845632582

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويشونيخديجة1061846632860

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويعباديالحق عبد1061847632942

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويحمورحمزة1061848633292

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويادعمرايمان1061849633321

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويملوكصالح الدين1061850321132

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويبيياملهدي1061851363352

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويصابرجمال1061852470700

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويوردادمصطفى1061853358984

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويالعسالسعيدة1061854266020

14حي الرميلة الزنقة عين الشقاإلعدادية فاطمة الفهرية, ثاوالكيمياء الفيزياءالثانويدرويش  مبارك1061854518542

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعبارةغزالن1020001240533

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعدسيمحمد1020002240645

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبولجيهلمحمد1020003240705

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياسبومروان1020004240834

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحمو ايتالمهدي1020005240846

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالقصبيعصام1020006241037

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياعماويالياس1020007241239

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبهلولالزهراء فاطمة1020008241316

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويراجيايوب1020009241641

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالسهالويأميمة1020010241670

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالدنكاطيأمين محمد1020011241787

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالشدرةزهيرة1020012241839

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالكاسميخالد1020013241998

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوفكريزوهير1020014242064

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوعميرةصفاء1020015242226

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبتخاسيسعد1020016242587

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويابويهأيمن1020017242827

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكوثرأيمن1020018242839

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالرشيدالزهراء فاطمة1020019242851

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعرافالحكيم عبد1020020243072

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصبيريرضوان1020021243173

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشرقيمحسن1020022243192

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشقراويربيع1020023243311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويناصحبدر1020024243586

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالشرفيعادل1020025243620

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشهبيشكيب1020026243624

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالزاهيرسارة1020027243704

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأوزاحمحمد1020028243771

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالسالميمنال1020029243883

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمزاريعبدالكبير1020030243914
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالطلسيياسين1020031243936

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويداشيأميمة1020032243968

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالدغوريعبدالعزيز1020033244434

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعامريالمهدي1020034244494

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوصيفةخديجة1020035244951

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرابحيلمياء1020036245326

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبريكوثر1020037245343

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالخمسيأحمد1020038245397

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلمنونيهدى1020039245458

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبيكاطييونس1020040245742

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويدرويشرشيد1020041245838

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمخربشعبدالصمد1020042245857

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويواحيدالزهراء فاطمة1020043245925

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفهيمإيمان1020044246068

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوهليحمزة1020045246107

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبشاريعبدهللا1020046246143

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبالراضيأمين1020047246179

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويطارقسفيان1020048246718

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكحيلمحمد1020049246845

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأوالهللحسناء1020050246887

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويغالميمحمد1020051247157

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمغليف ايتيونس1020052247203

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالوراديالمهدي1020053247477

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوهبيالمهدي1020054247570

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالماحيأنس1020055247600

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبنعشراقفهد1020056247905

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبولحيةهشام1020057247934

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلكردحمزة1020058247939

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبهاديحمزة1020059248010

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمساويبشرى1020060248016

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفاضلمحمد1020061248080

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمرجانأنس1020062248238

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبنكريشسعيد1020063248276

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالحمينيسناء1020064248356

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمستعيمحمد1020065248545

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفرحانعبدهللا1020066248613

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحيرشأيوب1020067248627

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويسناجمنير1020068248660

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبعديالصمد عبد1020069248789

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالهجاميإبتسام1020070248829

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصحوفيالزهراء فاطمة1020071248962

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبيوسفيأسية1020072249129

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبواللتوفيق1020073249186

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخلوفيعصام1020074249236

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويابنادمصطفى1020075249253

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتاجة بنلحسن1020076249310

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبلعزيزشيماء1020077249341

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويارويشدسناء1020078249478

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياطويلمريم1020079249654

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويناويبوشتى1020080249705

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالكوكبيأيوب1020081249786

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبلخرازالصمد عبد1020082249830

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبشيكرأمين1020083250008

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوينوناسمية1020084250114

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويورديعبدالمجيد1020085250177

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالفاطميدنيا1020086250312

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحاجيمحمد1020087250471
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويهصاكمريم1020088250482

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالجوهريبسام1020089250609

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويسباعيسعيد1020090250886

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشعبينهيلة1020091250989

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويجنانخديجة1020092251147

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوييالنبالل1020093251160

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالسياحيابتسام1020094251288

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويدواليازاليوسف1020095251335

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلعمارنيمريم1020096251376

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأنوارهناء1020097251410

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمشماشييونس1020098251455

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعافينادية1020099251630

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالطاهر ابنامين1020100251689

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصادقعثمان1020101251788

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوكراينمحمد1020102251930

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبركالهاجر1020103251997

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالطوكيعبدالرزاق1020104252001

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالغزالأميمة1020105252373

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبزارزهير1020106252581

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلطيفيسلمى1020107252620

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويزرارمصطفى1020108252692

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلعرافيياسمين1020109252758

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصغرانيعزالدين1020110252874

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويامزوزالكبير1020111252971

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفريكلأيوب1020112253057

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالورديمها1020113253060

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالغاليأشرف1020114253189

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحنبلياسامة محمد1020115253360

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعلويخولة1020116253412

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحذورالصديق1020117253474

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلكرونالمهدي1020118253577

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخرطوفيأميمة1020119253609

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخرطوفيأميمة1020120253609

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويجدرانيالدين عالء1020121254052

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكامليامين محمد1020122254352

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتدميحسني1020123254371

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعبدالهاديالغزواني1020124254464

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالقطقوطعبدالوهاب1020125254543

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياغراسسهام1020126254719

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأمينمروان1020127254868

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوحياويإيمان1020128254939

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياكرينخالد1020129254962

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياشنيتفةزينب1020130255009

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويقطيب بننادية1020131255645

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرحمونسكينة1020132255837

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأسماءالحديقي1020133255914

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبحريأيوب1020134255969

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالماحيشيماء1020135256037

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوتواللةسناء1020136256100

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمشكورالفتاح عبد1020137256152

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالزينأنس1020138256315

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفليساتأمين1020139256328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبواليممريم1020140256443

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبدانخديجة1020141256475

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبولخداديرشيد1020142256544

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخابرالدين صالح1020143256761

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوكريايوب1020144257094
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعكروديالزهراء فاطمة1020145257155

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحسين ايتالركيبي1020146257156

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحفظيسلمى1020147257344

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالقصطاليحمزة1020148257369

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعقيلالزهراء فاطمة1020149257395

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعليبلحفيان1020150257507

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياحميتيسارة1020151257744

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخانسلمى1020152257763

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالموالدعبدهللا1020153257785

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبلحفيانبوشعيب1020154257905

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلوحيدهاجر1020155258276

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويموستاجايمان1020156258282

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياعرابالهام1020157258301

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعونانمعاد1020158258506

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعريفالزهراء فاطمة1020159258518

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياهميشايوب1020160258541

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلنواوياميمة1020161258581

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتوفكاحمزة1020162258679

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخرشييوسف1020163258815

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفسيسمريم1020164258844

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياحليليأيوب1020165259478

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفرتيعزالدين1020166259542

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويازواناتعبدالرفيق1020167259735

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوسالمتورية1020168259782

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلفرمأميمة1020169259839

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمساعيفسعيدة1020170260423

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوينوفيسحمزة1020171260705

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشهبيأشرف1020172261162

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفوزةمعاذ1020173261165

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياأليوبيأنس1020174261188

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأبهاليمحمد1020175261585

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالملحيرجاء1020176261611

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويجوادخديجة1020177261686

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالهادي عبدعماد1020178262182

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويقاسمإبراهيم1020179262354

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالشادلياسين1020180262655

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياوبا ايتخولة1020181262815

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكاعبلشيماء1020182262932

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبياضياسين1020183263520

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفاللنبيل1020184263778

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالدواحديحنان1020185263791

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمنتاجزينب1020186264360

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويليالنامين1020187264364

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويسعدانشكير1020188264533

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويباليمانيمروى1020189264617

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعدانسهيل1020190264717

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحلو با ايتفضيلة1020191264771

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمختفيخديجة1020192264784

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالطاءهشام1020193265028

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخيارعبدهللا1020194265751

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويقنقاشصفاء1020195265797

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبالطيعزيزة1020196265935

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمحسنعبداإلله1020197266384

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوييوسف بنامحمد1020198266441

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكميليمحمد1020199266601

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوصفيحةسفيان1020200266708

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمؤدنأميمة1020201266789
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالساخيحيمود1020202266792

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبيوسفيهاجر1020203267036

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياقنونبثينة1020204267273

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتابتسمية1020205267306

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبومسلينسيم1020206267403

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأرخيصسعاد1020207267941

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويوهمانالمهدي1020208267957

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعادلمبشور1020209267997

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعقودأناس1020210268092

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخالفايمان1020211268120

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمسماريسكينة1020212268131

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعسكريحمزة1020213268493

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرزقينعيمة1020214268520

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأخرازعبداللطيف1020215268787

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالحروشعبدالرزاق1020216268789

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالوافيسمير1020217268821

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويابوالزهرحمزة1020218268958

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبنسويدينعيمة1020219269155

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويسودانادريس1020220269198

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالغريباإلله عبد1020221269291

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمزيويخالد1020222269300

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشراجهيثم1020223269556

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرشيدبلقاضي1020224269572

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحشفيأميمة1020225269679

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعبدالكريمرجاء1020226269718

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالورديشيماء1020227269900

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمتشكرأيوب1020228269978

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالجبيلييوسف1020229270042

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعافيبوشعيب1020230270079

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياكزالالزهراء فاطمة1020231270108

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعزيزعبداالله1020232270202

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكويةأنس1020233270622

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمشطامبشرى1020234270668

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأوبالحسن1020235270703

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالناجحأنس1020236270710

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلغماتيلمياء1020237271172

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكرمحمزة1020238271270

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبشريمحمد1020239271384

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالسمناويعتمان1020240271628

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوزيباطعبدالحق1020241271717

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالفراكيمريم1020242271788

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعدليايمان1020243272234

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويإدراحاللطيف عبد1020244272323

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويربابعبدالحق1020245272348

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويامريالحكيم عبد1020246272366

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبركاتزكرياء1020247272550

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرديفسفيان1020248272615

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويورديفاطمة1020249272914

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلمعيزيأحمد1020250273089

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمحفوظيسعاد1020251274750

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعتيقيياسين1020252274826

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالكاملوليد1020253274961

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوحبمهدي1020254274993

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويراشديربيعة1020255275399

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالزمزاميهشام1020256275554

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصابرحسن1020257275627

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمشرفالمهدي1020258275785
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمخلوفيزكرياء1020259275787

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويكابة أيتإيمان1020260275854

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالتدالويايمان1020261275886

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشوقيالمهدي1020262275947

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرياضعمر1020263276019

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويارويسييوسف1020264276118

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأغفوركوثر1020265276484

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتوفيقخديجة1020266276651

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويولدابريكةمحمد1020267276956

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالشرفيأيوب1020268277119

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويزانعالحسن1020269277189

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعلميمحمد1020270277253

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفاطنحمزة1020271277363

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبنزهوةحليمة1020272277904

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأحمدبوتشيش1020273278485

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحميدوش بنمريم1020274278551

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعليلشينجاة1020275279242

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحمداويحياة1020276279987

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشاديليوئام1020277280923

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوينشادمحمد1020278281397

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالعمرانيعمر1020279281475

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبقالالدين بدر1020280282006

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالجراريأيوب1020281282140

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخلديحمزة1020282282360

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويتودايوسف1020283282640

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفلحيالمهدي1020284282666

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويزيارامين1020285283151

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويغياتيعبدالخالق1020286283254

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحاجيحفصة1020287283328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعبدهللا ادمحمد1020288283470

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويهللا حرمةمروان1020289283667

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويمفتاحكوثر1020290283691

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانوياالدريسياللطيف عبد1020291284062

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوسلهامجميلة1020292284161

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويعمريمريم1020293284176

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحضريعبدالرحيم1020294284292

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالبرماكيجمال1020295284311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويزوكيرعبدالواحد1020296284730

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخليليعبدالعزيز1020297284999

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويجنانالكبير عبد1020298285009

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويرزقيمحمد1020299285030

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالتايإيمان1020300285229

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويخليصفتيحة1020301285232

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويجلوانحسناء1020302285653

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويفصيحالمهدي1020303285994

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالرماحعبداللطيف1020304286228

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلعميرحياة1020305286325

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالمعلوميحمزة1020306286524

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويدريجيكوثر1020307286573

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويشراويحمزة1020308286754

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالحجوليياسر محمد1020309286812

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويصادقحسناء1020310286963

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويحنينالجليل عبد1020311287369

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويطانزيتعفراء1020312287389

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويبوهالليسمير1020313287431

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالخاديروليد1020314287886

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالنبارعثمان1020315287891
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلطرشفاطمة1020316287908

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويأعموهللا عبد1020317288185

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلمجاديعادل1020318288229

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويالزوليلى1020319288364

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليإسماعيل موالي. ثاالرياضياتالثانويلحمرأسماء1020320288395

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعريبأميمة1020321288722

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالميالزهراء فاطمة1020322288889

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالطالبيأمينة1020323288951

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياحرمجالعزيز عبد1020324289127

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحمامصيعلي1020325289355

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمنورخديجة1020326289442

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقايديسلوى1020327289505

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوربعحسن1020328289536

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحيمرعزيز1020329289808

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويشاميالحسين1020330290122

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحميديزكرياء1020331290372

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمدادأناس1020332290399

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالقرشيياسين1020333290542

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحسيبالحليم عبد1020334290673

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويإصباحكمال1020335290725

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبابارشيد1020336290849

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفاتيمهدي1020337291092

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمرحباحنان1020338291129

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويابوربيععماد1020339291142

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياسولموح1020340291170

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوكطايةإسماعيل1020341291387

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصباربوشرة1020342291471

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالزائريالزهراء فاطمة1020343291580

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلفضاليبوشعيب1020344291586

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبكارجواد1020345292050

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفوقارييونس1020346292175

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويجوبيجامينة1020347292351

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياالدريسي الناجيعزالدين1020348292571

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفالنيهشام1020349292780

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهطيسميح1020350292988

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالنيةحمزة1020351293044

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويغالبخديجة1020352293066

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمحيبمريم1020353293109

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعسيلةعصام1020354293609

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسواليتوفيق1020355293680

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسالميحمزة1020356294045

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويزكيحاتم1020357294083

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسجيدمريم1020358294204

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويماهرحمزة1020359294244

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمازوزمحمد1020360294442

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياليونسيفهد1020361294454

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويوالكتوفيق1020362294605

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوينديرهند1020363294730

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكصابغالم1020364295017

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمرابحالغني عبد1020365295103

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعلويزينب1020366295326

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمختطيفافضيل1020367295701

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعلوي مرشدأميمة1020368296006

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياشهيبيأحمد1020369296042

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهيكلأشرف1020370296453

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويازكيالرحيم عبد1020371296885

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحبادةإلهام1020372296948
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1020373297085ASMAAMTITECHعثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوي

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالزرايديمحمد1020374297670

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالهداويعمر1020375297731

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمعتوقيسلمى1020376297848

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلبيبيوسف1020377298467

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالجلتيحسناء1020378298592

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالوشانعبدالصمد1020379298752

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالشاميعزيز1020380298822

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالطنجيصفاء1020381298858

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحمينيالفتاح عبد1020382298863

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويناعيةرضوان1020383298890

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمصباحايمان1020384298988

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمخياريأمال1020385299418

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخوليعزيز1020386299689

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلكليلربيع1020387300019

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعريانأمال1020388300162

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياللوز نوارمهدي1020389300177

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتستيفت ايتعبدهللا1020390300182

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوييقينمروان1020391300234

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكونيزكريا1020392300287

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسمورضون1020393300413

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصابورأبوبكر1020394300704

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحنصاليالغني عبد1020395301071

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعابدوليد1020396301311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالخالأحمد1020397301344

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمصطفىهشامي1020398301660

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويشتيويالرحيم عبد1020399301702

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقرطافحمزة1020400302198

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياألنصاريمصعب1020401302610

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعفانالمصطفى1020402302965

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتقييونس1020403303025

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبنشنفةعبدالمجيد1020404303030

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوكرشإسماعيل1020405303394

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسدجارييسرى1020406303667

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرموليسفيان1020407303683

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالطويل قائداسماء1020408303760

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعالمعبدالرحمان1020409303813

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويزيانيالرزاق عبد1020410304135

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالشرادحنان1020411304176

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوينايعيحي1020412304327

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياعبال محمد ايتسمية1020413304349

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياتزكيحمزة1020414304377

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالطائعهجر1020415304862

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبلمغفوريكمال1020416304951

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحيضرإكرام1020417305244

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخبائبعبدالحق1020418305291

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويساهلمحمد1020419305546

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحريريايمان1020420305808

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرزوقعبدالحكيم1020421306067

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسعوديأمل1020422306436

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياألزرقخولة1020423306686

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويدريسيمحمد1020424306909

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبناويعبدالرحيم1020425306958

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالقزويخليل1020426307004

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصالحالزهراء فاطمة1020427307280

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويجابرالمهدي1020428307571

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويريحانياسين1020429307973
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصماديأمين1020430308005

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويترابيمصطفى1020431308202

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفنانامال1020432308236

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفرحانمحمد1020433308340

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفرحانأيوب1020434308723

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلبانياسين1020435309157

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأجغيدرسكينة1020436309332

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويواكريمدنيا1020437309529

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحريريسفيان1020438310232

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأمزيانمنال1020439310307

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياعبال محمد ايتسلمة1020440310385

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكريمبوشعيب1020441310470

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالدنااللطيف عبد1020442310561

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويريضانيخولة1020443310680

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحسونيسارة1020444310876

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفكارهشام1020445310982

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمفتوحالرحيم عبد1020446310987

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمراحأميمة1020447311072

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويديدانبوشرى1020448311341

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلكحلالزهراء فاطمة1020449311412

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويوافيقيمحمد1020450311729

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويضحىأبوفضل1020451311974

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالتهاميحمزة1020452312139

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالتمسليسعيد1020453312308

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرضوانفاطمة1020454312598

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأبوالحمامحفصة1020455312677

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالليمونيعزالدين1020456313000

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقزبرسلمى1020457313289

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبولحياأميمة1020458313389

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلبزيويمحمد1020459313429

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعاشقيامنة1020460313555

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحرتيإيمان1020461313617

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتسماويمراد1020462313889

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفرحانجواد1020463314023

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياغريبوفاء1020464314055

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوحسرشيد1020465314111

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياشعابيهاجر1020466314474

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعمر ايتسعاد1020467314517

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمهادنةشيماء1020468314523

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويناشطسمير1020469314592

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالدرواشيخالد1020470314675

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعسريايمان1020471314691

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرزاقرباب1020472314725

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعادلعبدالرحيم1020473314917

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمكوانيصفية1020474315278

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتحافيمحمد1020475315367

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوكرمةمراد1020476315423

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالقرموشيمها1020477315512

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمودنعمر1020478315611

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبليريمصطفى1020479315613

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأبوالطاهرشريفة1020480315660

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسهرانخولة1020481315673

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويطاليبعبدالمولى1020482315792

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمونيبكوثر1020483316425

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهاشمطارق1020484316459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمفضالأمين محمد1020485316704

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمناجيأمال1020486316726
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمتوكلاحمد1020487317166

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعلوياسين1020488317514

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتوتةمحمد1020489317582

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرشيديسفيان1020490317790

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأنوارسعيد1020491317896

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمبروكأيوب1020492318434

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالرباطيمحمد1020493318631

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوسنيغيثة1020494318936

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكنينحصفاء1020495318957

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويطالبزينب1020496319083

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهللا رجفمرية1020497319183

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياالمكوكييونس1020498319201

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويويدانزكرياء1020499319256

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأبوعليعبدالرحمان1020500319272

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأديبالزهراء فاطمة1020501319594

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويظريفياسين1020502319691

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلقدادريالمولى عبد1020503319743

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويغنجةمعاد1020504319877

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياالزهريالمهدي1020505319900

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويأهكونالحسن1020506320306

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمطيعفيصل1020507320324

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالزمان بدرمصطفى1020508320344

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعاليا بنحسني1020509320505

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقرزازبوشعيب1020510320562

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحارتينورة1020511320610

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعتانياحسان1020512320631

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالدهبيانس1020513320674

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحافظيمحمد1020514320951

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلحميديعبدالجليل1020515320968

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمطيعاسماعيل1020516321180

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالصلحيأمال1020517321562

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرحالويطارق1020518322051

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبالدمنال1020519322116

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبشانمريم1020520322588

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخيرانالمصطفى1020521322893

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويزينانفدوى1020522322911

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالقيشيأسامة1020523323094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياجدارالقادر عبد1020524323267

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسماللي إدريسيإيمان1020525323472

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويغالبمنير1020526323601

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويافرياضحمزة1020527323624

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوعنانالمهدي1020528324050

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهيماديعبدالموغيت1020529324698

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمخلصحنان1020530324862

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعديدبهدى1020531325083

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبكارايوب1020532325084

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويإيمانيرائد1020533325127

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويإيمانيرائد1020534325127

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالكيحلرشيد1020535325514

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمرابطيكوثر1020536325589

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحيدرةعمران1020537325599

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويناطقيمحمد1020538325746

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلصفرسعيد1020539325753

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالراشيديزكرياء1020540325875

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالكيحلالمصطفى1020541325917

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصدفيآمين1020542325936

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالوافيحسناء1020543325939
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياكالمصالح1020544325998

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبالمامونزكرياء1020545326086

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعنبرةايوب1020546326116

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويدحو بنالزهراء فاطمة1020547326170

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسيطيعبدالرحمان1020548326178

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالراجيهشام1020549326296

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخاطبيأيوب1020550326466

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويزايدالمنعم عبد1020551326470

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفريدزكرياء1020552326527

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلصفرعادل1020553326532

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرحوليزينب1020554326808

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويغفروننصيرة1020555326843

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالخير مفتاحاسماعيل1020556326911

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالبرداويسميرة1020557327132

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحسانالكبيرة1020558327278

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعواديالعربي1020559327359

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقربالالواحد عبد1020560327699

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبحدو ايتحمزة1020561327722

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحاجباشرف1020562327727

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويلحضةاشرف1020563327747

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويهشومأيوب1020564327834

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتسريعثمان1020565327863

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعلوييوسف1020566328099

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمضمونياسين1020567328385

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالشمسيصفاء1020568328758

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصامتيأيوب1020569329148

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكثيرحسناء1020570329205

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتبروايت ايتخالد1020571329715

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحزميمروان1020572329858

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبدرسناء1020573330625

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصبحينورالدين1020574330783

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفرداوسإيمان1020575330864

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالشقيرييونس1020576331359

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالشاويالعزيز عبد1020577331588

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصرمانيمريم1020578331984

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصبيرامينة1020579332261

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعامريمريم1020580332269

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحمودنهاد1020581332544

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويضحيكةعثمان1020582332706

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويوحيدمهدي1020583332818

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويشوقيخلود1020584333166

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخولينبيل1020585333589

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويقاسيبوشعيب1020586333634

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياإلدريسي القضيويبوشرى1020587334531

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفكريمنية1020588334585

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعمي أيتحفصة1020589334765

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعمودزهير1020590334968

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويسحبانهاجر1020591335067

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالحمداويالزهراء فاطمة1020592335277

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالصالحيبدر1020593335311

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالزيوانيأناس1020594335406

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمودانأيوب1020595335410

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبوحسينخديجة1020596335482

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعشراويأسماء1020597335509

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويطرمونالغني عبد1020598335554

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعلوي البلغيتيسكينة1020599335622

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمبانمحمد1020600335714
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمصومهاجر1020601335783

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالتومييونس1020602335839

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويحلوانسهام1020603335891

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالصغيريونس1020604336164

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسندوبيمحمد1020605336349

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياكريشالحكيم عبد1020606336388

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالسقاليزينب1020607336470

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويدنيالعمر1020608336499

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالترغيحنان1020609336580

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعابدعبير1020610336729

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالكارمالمهدي1020611337335

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويتربيتإيمان1020612337523

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعفيفعثمان1020613337592

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمنصوريالزهراء فاطمة1020614337843

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالتاقيمحمد1020615337966

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويرياضأيوب1020616338145

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويشهابكوثر1020617338341

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمقريإنصاف1020618338395

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالمغيركوثر1020619338714

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويبنضرويابراهيم1020620338824

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويباخشياسامة1020621339327

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويصادقطارق1020622339546

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالرابحيعزالدين1020623339622

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويمعروفعائشة1020624339737

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعرابأيمن1020625339887

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالثالثينيابراهيم1020626340295

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعمو ايتيونس1020627340424

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويفخرالدينالمصطفى1020628340431

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويعبودالصماد عبد1020629341129

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالرميليعبدهللا1020630341258

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياثالنالزهراء فاطمة1020631341286

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويكمونزهير1020632341486

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياديبزينب1020633341744

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويشماريرضا1020634342062

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالعسليمحمد1020635342542

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويخطابييوسف1020636342596

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالخياطياكرام1020637342621

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويالتاغيمحمد1020638342802

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانويميسيعبدالجبار1020639342817

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليالحارثي ادريس. ثاالرياضياتالثانوياالدريسي قريشإيمان1020640342870

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالهانيأحمد1020641342918

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمعروف صدراتيفاطمة1020642342976

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعيادسكينة1020643343109

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويأكنتوسالسعدية1020644343186

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويخالديعبدالصمد1020645343462

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوتسنتعمر1020646343754

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلمستفشيماء1020647343834

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالمربوحمريم1020648344056

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنلمودنطارق1020649344109

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويابوظافرمصطفى1020650344127

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلهويشريصفاء1020651345016

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبيضاويمحمد1020652345136

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجوطيكوثر1020653345368

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوبطانةحمزة1020654345793

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبلق ايتمصطفى1020655345816

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويامغارصفاء1020656346355

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصمرانرضا1020657346466
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنكريشالحسن1020658346567

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصبورأميمة1020659346810

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحريودطارق1020660346848

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويهمو ايتمصطفى1020661347197

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويوادياسية1020662347249

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمزوزرشيد1020663347453

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالتداركييوسف1020664347473

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويغفاريغيثة1020665347544

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسكومايوب1020666347676

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالكواشعبدالرزاق1020667347835

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياحساين ايتعائشة1020668348169

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالخيرياالله عبد1020669348185

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكرطاويزكرياء1020670348214

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويابوالقاسممبارك1020671348457

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكواغيخالد1020672348471

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشمسرضى1020673348530

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبريشيعتمان1020674348697

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحراريمحمد1020675348879

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينعناعمصطفى1020676349162

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالزعيمعبدالرحيم1020677349364

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمعزوزمحمد1020678349409

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكريمالدين عز1020679349504

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينديرينهيلة1020680349705

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحسيبهيدان1020681349888

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويازبيرأنس1020682349983

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياشوبراسماء1020683350070

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمصباحيياسين1020684350072

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمصباحيجمال1020685350073

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبصيرسارة1020686350229

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعويرةمحمد1020687350231

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالمودنعمر1020688350627

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعروسياللطيف عبد1020689350812

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالزعيمعبداإلله1020690350844

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلوزةعزيز1020691350877

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعكاويمريم1020692350932

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفرايدزينب1020693350944

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويتنوتسفيان1020694351113

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويأبوالقاسمعبدالرزاق1020695351992

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحسون بنخالد1020696352019

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبداويأنس1020697352105

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالغمريمحمد1020698352798

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرافقمحمد1020699352950

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبيضيوسف1020700353244

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويموهوبهند1020701353258

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجامعالكبير عبد1020702353341

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمنصورامين1020703353348

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلمعاشيزينب1020704353453

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالسمالليفاطمة1020705353468

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويابراهيم بنأمال1020706353810

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالمسكاويجواد1020707354297

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرضوانيعثمان1020708354375

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزاهرأحمد1020709354429

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينهيدابراهيم1020710354567

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكارمماجدة1020711354587

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحمزةالحسين1020712354830

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالزاهرطارق1020713355176

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالشراديسكينة1020714355221
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفيرازيسكينة1020715355390

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالسبطيالزهراء فاطمة1020716355409

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرمزينهيلة1020717355526

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويدرياسإبتسام1020718355912

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفيزازيسلمى1020719356011

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكريميسفيان1020720356160

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعدي بنالسعدية1020721356328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالكرامياميمة1020722356684

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعزيزينهيلة1020723356793

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفانديكوثر1020724356913

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبلحرشحسناء1020725357201

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحظناويحمزة1020726357225

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلكدانيالرزاق عبد1020727357616

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنخطابايمان1020728357650

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالملوانيإيمان1020729357784

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعكالعمران1020730357864

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينكورالصمد عبد1020731358119

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسالكيإبتسام1020732358159

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبربيشأشرف1020733358172

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمالكإكرام1020734358268

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعمريهشام1020735358412

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرزوقأشرف1020736359485

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلهوايشريطارق1020737359701

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمهداويياسين1020738359819

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمحمودفؤاد1020739359842

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالمحموديبسمة1020740359899

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصايممحمد1020741359978

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويهللا سالكغيثة1020742360133

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوييوسفيعبدالحي1020743360164

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعيطونيوسف1020744360317

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياألحمرأمين محمد1020745360614

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبعمانيمارية1020746360775

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحيمرمحمد1020747360932

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجوادزكرياء1020748361180

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعامرمحمد1020749361183

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبشرحليمة1020750361999

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويغسموكييوسف1020751362058

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالنان بنسكينة1020752362328

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزهيرأحمد1020753362335

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبغداديايوب1020754362750

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينقشاويعزالدين1020755362821

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالدازيعبدالعزيز1020756363464

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمزيانعبدالرزاق1020757364101

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسرسرخالد1020758364653

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمنتصرمحمد1020759365373

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسربوتيفاطنة1020760366094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالزهراء فاطمةكردي1020761366254

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالتالوياميمة1020762366986

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمنصورالمصطفى1020763367059

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينصيبنورة1020764367472

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمودنيبجواد1020765367746

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالشبابعبدالقادر1020766368835

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبيرفانخديجة1020767369096

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينجاريالدين صالح1020768369459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياكناسماعيل1020769369464

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالقصباجيشيماء1020770370172

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصابرشيماء1020771370265
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصدفيدنيا1020772370925

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويققوشالمهدي1020773371062

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعساويخديجة1020774371261

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالخضريسعد1020775371296

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبونريخولة1020776374116

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالمسعوديفدوى1020777374544

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويدراريأشرف1020778374825

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينعيميموسى1020779374940

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشكريعبدالرزاق1020780375093

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويننارعبدالصمد1020781375111

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويادبركاكوثر1020782376166

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصدقيإيمان1020783376330

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعتيقالمهدي1020784376733

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمفكراميمة1020785377191

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويوهيببوشعيب1020786377661

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنزريعالحاج1020787377930

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويامزيلنمريم1020788378367

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبحاتخديجة1020789378474

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسعيد بنياسين1020790378673

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالروكانيخديجة1020791379120

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالهرادإيمان1020792379152

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلهوايشريعبدهللا1020793379811

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالرايس نايتعمر1020794380400

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالوسقينورالدين1020795380496

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحولمحمد1020796380816

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلطفيحبيبة1020797380901

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلمغاريسهام1020798381130

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعدليأمين1020799381331

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويوهبيعلي1020800383230

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمتقيحسنى1020801384225

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويدرويشمحمد1020802384518

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفرجنيمحمد1020803385950

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويقادريسومية1020804386843

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعبيلدنيا1020805386921

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشبيهرشيد1020806387250

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالتزرنيابراهيم1020807387353

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالنيةيوسف1020808387462

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالماويعزيز1020809388653

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصفاويعثمان1020810388847

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبرهوميسفيان1020811389038

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالغاليوفاء1020812389458

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالشلحخديجة1020813389483

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمقطفيالعزيز عبد1020814389998

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياحماد ايتياسين1020815390630

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعمارعثمان1020816390823

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمومنخديجة1020817391065

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينتافخديجة1020818391486

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويصبانعثمان1020819391612

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجابرتوفيق1020820392278

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياالدريسيمحمد1020821392309

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكوعشسعاد1020822392459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعباريالزهراء فاطمة1020823392753

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشامشنزهة1020824393377

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوشروبأحمد1020825394054

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياريريخديجة1020826394489

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمعزيزمحسن1020827394697

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمومنمحسن1020828395666
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفهميحكيمة1020829395687

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياالراويهللا عبد1020830395742

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعفانمريم1020831396502

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويغالمزهراء1020832397076

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالضو بنعيسى1020833397131

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسقيمالقادر عبد1020834398094

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالفاتحيرجاء1020835398384

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويإيشو أيتمحمد1020836399527

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمسكينزينب1020837399765

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعروصمحمد1020838399915

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويموهابعبدالرزاق1020839400074

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياحمجيعبدالحميد1020840400550

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجعفر بنمحمد1020841400870

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويأوماللفاطمة1020842402478

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمساويعثمان1020843402803

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجبيلوصفية1020844403325

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرزاقالرحيم عبد1020845403452

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويهرماشعبداالله1020846403469

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبلكراوييوسف1020847404262

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلمخنترجمال1020848404271

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحريزشرف1020849404655

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالزوانيسفيان1020850405164

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمالك ابنانس1020851405503

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياكريمولمياء1020852406258

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياالدريسيمصطفى1020853406382

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويفصيحبدر1020854406582

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعسعوسبهيجة1020855407482

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوييمانأشرف1020856407516

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالسالميمريم1020857407928

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالفريخهشام1020858407998

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعظميإلهام1020859408279

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالهبطيالمختار1020860408390

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزحالسهام1020861409057

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحسانعمر1020862409117

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشاكرخديجة1020863409317

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمصريامين1020864409428

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبيهقيالمهدي1020865409659

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبرناويعبدالقادر1020866410768

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالورضانيلمياء1020867410793

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمنتصرأمينة1020868410883

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالرميليأناس1020869411550

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويموكنيأسماء1020870411857

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالقصراويأيمن محمد1020871411958

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعدنانحسن1020872412389

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحزكرايوب1020873413056

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسلومينزهة1020874414959

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالطالب ايتعبدالرحيم1020875415650

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكريميعبدالغني1020876415714

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعزيفةالحكيم عبد1020877415867

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلصفرنهيلة1020878416285

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشميلبسام1020879416439

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحصصأيوب1020880416904

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنكريشمحمد1020881417469

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحباريوفاء1020882417579

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويقبيلةياسين1020883417649

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالسباعيانس1020884417779

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحسناويسهام1020885417883
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالركيمينة1020886418088

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوتالضاطمريم1020887418574

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالخطابيحمزة1020888418604

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويضلفخديجة1020889418889

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويهللا جنانمحمد1020890418901

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزهيربوشعيب1020891419204

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجوهريالراشيد عبد1020892419553

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعلوياسين1020893420076

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنعاميموحى1020894420920

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوهاليأمين1020895421029

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالغناطيوليد1020896421156

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويهللا حبيبخديجة1020897421314

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويكريماحمد1020898421358

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزمرانيالزهراء فاطمة1020899421439

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبالفالحكوثر1020900421736

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزهريسمير1020901422575

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالشقوريمعاد1020902422635

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويقباليجيهان1020903422867

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالركيحسن1020904422913

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويساجدعبدالرحيم1020905423308

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويحسانكوثر1020906423434

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويإيمانالمنجد1020907423891

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالطيبالثهامي1020908424120

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبلعنزولالكبير1020909424149

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجعفريرباب1020910424181

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشفيقبهيجة1020911424892

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمشعلشيماء1020912425345

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينباويبوشعيب1020913425412

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالحاسنيياسين1020914425930

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوسنةأنس1020915425957

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلحبيبيحمزة1020916426516

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالناصرياميمة1020917426582

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبومغارمحمد1020918427246

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنتاتةعبدالصمد1020919427497

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالسائحالزهراء فاطمة1020920427621

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويخيازينب1020921427624

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسكيريسلمة1020922428214

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويباراضيعبداالله1020923428417

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويأبوالدهاجنادية1020924428487

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويجمالسكينة1020925428571

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويوهبيفؤاد1020926429459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويلحسن ايتسعيد1020927430807

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويليلىنضام1020928431158

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويغواتيآمنة1020929433033

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويعطارينوال1020930433184

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالكوفينهيلة1020931433971

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمرسانيهللا فتح1020932434552

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويسالممنال1020933434570

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمحجوبيمحمد1020934434806

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالفارسيايدار1020935434892

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوفتيحمحمد1020936435118

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوينميريوسف1020937435147

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياسلمنيتوفيق1020938435257

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالباسيطرشيد1020939435566

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبشيريسفيان1020940436360

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالخنبوبيحسن1020941436586

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبكاسمصطفى1020942436817
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عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالبحتيعبدالهادي1020943437561

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويخطابيخالد1020944438226

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويراجيزينب1020945438386

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويابوزيادالهام1020946438459

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويابزرأحمد1020947438524

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبنكريشبوشعيب1020948438997

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياكشاسماعيل1020949439456

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعسرييوسف1020950440452

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويرابحالشعيبية1020951441077

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوياخرازعصام1020952441296

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويخلفياسامة1020953441665

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانوييوسفيأسماء1020954442113

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويشاكرالحميد عبد1020955442297

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويالعزريسناء1020956442822

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويمحراشعبدالكبير1020957443632

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويبوخليفيعبدالعالي1020958444127

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويزهورسعيد1020959444210

عثمان سيدي- الحارثي ادريس شارعارشيد مواليبلقرشي الرحمان عبد. ثاالرياضياتالثانويطيابعائشة1020960445090

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعشاباسماعيل1020961445876

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمحبوبسهيل1020962446415

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخيارسعيدة1020963446592

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشكريدةسارة1020964447913

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويانقيريمينة1020965448628

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحموشمريم1020966449064

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبوطيبسارة1020967449345

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحافصاعبدالصادق1020968449833

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخلدونأناس1020969449963

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالنوليكوثر1020970449986

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياعباداحمزة1020971450101

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلعروسيعصام1020972450841

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمصادقحكيمة1020973452024

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمسافرالميلودي1020974452450

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالسماميرشيد1020975452848

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويساجيعبدالرحيم1020976453077

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياجبورأسماء1020977453763

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويوالضحىعادل1020978453956

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويغزالة بنعثمان1020979454951

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلهويشريمحمد1020980454967

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويباحسوالحسين1020981455942

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعلوي لفحلاكرام1020982456323

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالهوارييوسف1020983457147

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشبراوييونس1020984457237

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالدباشمريم1020985457478

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجوهريعادل1020986457935

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسالميعبدالرحمان1020987458019

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشهيباتالزهراء1020988458034
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياسمونييوسف1020989458525

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويهبطييونس1020990459648

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمزيمصطفى1020991460155

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويطاهيريياسين1020992460927

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلمسيكينهند1020993461010

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالزيتونيسعاد1020994461045

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمتقيأشرف1020995461283

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياكبيريمريم1020996461471

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبوستانشيماء1020997461794

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزاتنيعزالدين1020998461805

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشقرونيوسف1020999461926

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبيميكإبتسام1021000462004

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشبوخهند1021001462150

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمبشورهللا عبد1021002462216

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالروكيعادل1021003462502

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبلقيسخديجة1021004462696

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفاطنمحمد1021005463478

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأبوزراعحسني1021006463671

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحسيبأيوب1021007463740

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرحماوينزهة1021008464378

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبعطوطهند1021009464905

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسكيفابراهيم1021010465228

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويقصوراميمة1021011465438

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويغزاليالمصطفى1021012465508

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالقمريوهيبة1021013465738

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشقرونمحسن1021014465755

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبطالمنير1021015466182

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشالوخمريم1021016466737

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمدينابراهيم1021017466849

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالميارأسامة1021018467137

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمهتدينجاة1021019469087

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعلجيهدى1021020469110

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالهالليابتسام1021021469175

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحرجالغاني عبد1021022469344

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمكرمأسية1021023469735

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحمو ايتالحسين1021024469762

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأبوالحروزسلمى1021025470072

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالقوبتتواب1021026470912

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحيرشفوزية1021027471592

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعبارفاطمة1021028471757

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالدخوش اوابراهيم1021029472354

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأزرورهاجر1021030472404
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمضمونسارة1021031472487

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعساويسعيد1021032472643

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشافعيخديجة1021033474067

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشلياطأيوب1021034474396

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبنفظومةسعيدة1021035474580

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسدريابراهيم1021036474669

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبحوقيونس1021037475094

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجمينادية1021038475189

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلشهبسكينة1021039476230

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلمخنتة بنياسين1021040476380

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعرجأحمد1021041476761

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبهيجيوسف1021042477235

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشلحاويعثمان1021043477369

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبوجنيروجدان1021044477486

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسليماحمد1021045477700

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالوارظيطارق1021046477751

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويناهضبالل1021047477864

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفوزياناس1021048477958

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجوادالرامي1021049478116

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويركرآكنجاة1021050478385

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعامر بنياسين1021051479266

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجوبيرسارة1021052479622

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمنصورنزهة1021053480252

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالبونياسامة1021054480724

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينصيفإلهام1021055481031

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالكهازراضية1021056481126

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحجارمريم1021057482180

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعبدالحيعيصامي1021058483243

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالتركمانيعبدالرحمان1021059484501

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالزهراويعبدالحق1021060484580

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرشديسهام1021061484795

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحاضيمحمد1021062485026

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياألزرقمحمد1021063486547

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمباركيايوب1021064486565

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمهتديهللا هيبة1021065486835

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمسلكعاديل1021066487084

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبنحسنفؤاد1021067488760

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويباهيعادل1021068489117

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبلكاسميمريم1021069489180

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالسماميموراد1021070489873

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتيقةحسناء1021071490208

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياقرنيحسناء1021072490306
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأكروجوفاء1021073490417

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفاضلينجود1021074491181

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحاج أيتداود1021075491860

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويهللا راجيعثمان1021076492202

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياللحكيسامية1021077492486

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياوريكاميمة1021078492732

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالكيحلبدرالدين1021079493130

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالبياضعبدهللا1021080493330

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجرمونيحمزة1021081493891

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويصريديخالد1021082494429

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعياشيأسماء1021083495193

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشلحهند1021084495313

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالواديالزهراء فاطمة1021085495525

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياالبياريالصمد عبد1021086497030

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفائزالمختار1021087497218

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويكردوحاللطيف عبد1021088497543

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبردوزيمصطفى1021089497711

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعونالهام1021090497921

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفلوسيالمنعم عبد1021091499025

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعلقمةأيوب1021092499999

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسفيانعسولي1021093500461

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويملتمساسماعيل1021094500909

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلخضرلمياء1021095501474

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتيوكهدى1021096502211

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويقضارحبيبة1021097502555

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأوشنمعاذ1021098503816

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويدوشإبراهيم1021099504000

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعباسيأميمة1021100504267

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياكناويأسية1021101504412

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلقمانعبدالواحد1021102504574

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعمرانيبهية1021103504893

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمومنعدنان1021104505668

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالطبيطبيفتيحة1021105505821

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلغداويكوثر1021106505944

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلمغاريسميحة1021107506068

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالساهلدنيا1021108506730

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشعبينوال1021109507165

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويصفارفدوى1021110507856

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياتباباحسناء1021111507972

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفضل عبدعزيزة1021112507992

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمحسنليلى1021113508863

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبلغازيحمزة1021114509044
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمناح بنعبدالكريم1021115509133

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلعليانيياسين1021116509496

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالراميمينة1021117510149

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعياطيابتسام1021118510175

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويابورفعةسكينة1021119510627

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالرجراجيعادل1021120511784

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمتقيمنير1021121511796

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالساحليهدى1021122512121

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويكنونةابراهيم1021123512138

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعسلوجعبدالفتاح1021124512283

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالقيلشيوسف1021125512458

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعلي طالبمحسين1021126512504

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزيانمحمد1021127512542

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرمزاننهال1021128512876

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينصرنورا1021129513848

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحدادحمزة1021130513859

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبال بن ايتعصام1021131514131

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويشعيبيعماد1021132514473

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلفتيحمريم1021133515369

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجلوليحمزة1021134515430

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويصديقعبدالهادي1021135515647

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويريفالعبدالرحمان1021136516021

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزكرياءأمين محمد1021137516594

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفنانغزالن1021138517586

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالغزرافينورالدين1021139517659

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرشديغزالن1021140518990

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفزنيالمهدي1021141519230

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشديليعبدالرحيم1021142519715

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحمزياسماء1021143520668

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويغازيعزالدين1021144522054

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويردنانيهاجر1021145522138

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزهيرمنى1021146522230

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزاريدحسن1021147522248

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالغني عبدزهير1021148522811

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياومنصورالمصطفى1021149523377

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياألحمديسعد1021150523573

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحاروتحمزة1021151524552

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويموجيدسلمى1021152524949

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالهنيويالكريم عبد1021153525623

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويلكناويالمصطفى1021154526841

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزكرياخولة1021155528106

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويصابرشرف1021156528587
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمسعوديعثمان1021157529364

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالوعدارييمين1021158529444

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويضضوخوفاء1021159529836

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتوفيقعبدالقادر1021160529895

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويغيريطيلبنى1021161530135

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويقايمةزكرياء1021162530396

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمرسولأمل1021163530977

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفرخسعد1021164531218

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخطالعبدالعزيز1021165531240

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخائفمحمد1021166531642

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأحميزكرياء1021167532386

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفكيكإكرام1021168532430

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويدمسيريهاجر1021169532582

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأهمواصوفيا1021170532918

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياالدريسي الرياحيخالد1021171532949

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعبو سيد ايتاسامة1021172533234

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالتاونيسارة1021173533359

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبنحيداعصام1021174533791

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالورضيجميلة1021175533961

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويروحيعائشة1021176534094

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفالتهاجر1021177534275

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالدبيعثمان1021178534512

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينونايوب1021179534983

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالتادليالدين نور1021180535099

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينزيههند1021181536614

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعزابسعيد1021182536938

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويكحيلوطارق1021183537081

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحاملالمهدي1021184537484

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعباديعصام1021185537527

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالهانيالرحيم عبد1021186537888

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتونيالهام1021187537996

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالنبويإدريس1021188538075

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالرحمانييونس1021189538560

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحاجيالكبير عبد1021190538844

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويدالليونس1021191539268

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتضيضياسر1021192539420

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينسيفعلي1021193540486

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياهاللادريس1021194540717

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخزريالمهدي1021195540829

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجبيرسارة1021196541097

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويصايحهاجر1021197541177

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويادبركةمهدي1021198541206
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحرشكوثر1021199541623

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخيارخولة1021200542593

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزوبيرنادية1021201544165

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفكريمحمد1021202544729

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبهامريم1021203546039

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالفقيرايوب1021204546108

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالشرقيمحفوظ1021205548621

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويدويميأنس1021206549245

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأغالرضوان1021207549521

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسقالعبدالحق1021208550457

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرفيقيوسف1021209550543

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحيطيزينب1021210551278

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينبيهيالزهراء فاطمة1021211551548

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويجوهرالرحمان عبد1021212551704

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالوعدوديلوبنى1021213552866

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرجراجينبيل1021214553077

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمدانيالمهدي1021215553456

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويورضيسكينة1021216553632

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمبشورحمزة1021217553684

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويابنوحجركوثر1021218554455

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعبيدييونس1021219554621

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويعلي ايتسناء1021220555596

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتوفيقياسين1021221556205

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالحامديالعربي1021222556607

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعقيليعبداللطيف1021223557558

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويتلونت ايتهاشم1021224558030

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمحاسنزينب1021225558578

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمدحيحمزة1021226558583

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالناصريفدوى1021227559141

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويزكيمأيوب1021228559861

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوينصيرالحقحسناء1021229561208

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرطبيسعد1021230561844

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمكوكيليلى1021231562034

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويوضيحعبداإلله1021232563363

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالطالبيعثمان1021233563365

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبوعالمشيماء1021234564126

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبلهبرةالمصطفى1021235564720

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويظريفحمزة1021236564784

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويحدو بنبهيجة1021237565511

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمحمودزهرة1021238565630

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأوبرايمسعيد1021239567081

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالساقيمجيدة1021240567122

459/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 
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4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبربارةإيمان1021241567149

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبيارصالح1021242567278

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمصباحيعزيز1021243567876

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمنصوراسامة1021244568010

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانوياالسدحاتم1021245568179

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويسعيد بنيونس1021246568503

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفلوحمريم1021247568736

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالطاهرالمهدي1021248569493

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويفكريليلى1021249569579

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالغندوريغفران1021250569701

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعراشمصطفى1021251570870

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويأحداديهدى1021252571158

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويرتيبعزالدين1021253571616

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويبنحنينيبوشعيب1021254571632

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويخلودسعاد1021255571831

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمحفوظعبدهللا1021256572201

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالعرجرجاء1021257572495

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويمعتوقعبدالرحمان1021258572533

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويامالالحسنية1021259572601

4 الزنقة 2 عثمان سيدي  العلوي بلعربي محمد حيارشيد مواليالسوسي المختار. ثاالرياضياتالثانويالمرابطاسية1021260572624

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويخاتمكوثر1021261573192

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبرقوقيحنان1021262573264

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمسعود بنمصطفى1021263573496

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالمرابطأنس1021264574596

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويقليليدنيا1021265574741

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويناطقاحالم1021266575228

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبنعكورالزهراء فاطمة1021267576056

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبيويصارة1021268576061

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالوعاياسماء1021269577032

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالكوليخالد1021270577368

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالبنوديوديان1021271578550

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوياالدريسيأمين محمد1021272578671

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبنعيادأيوب1021273579000

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويأيوبنسيمة1021274579028

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبلغيتيحميد1021275579138

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويميداديياسين1021276579675

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويعيبوسعبدالعالي1021277580045

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويداود ايتابراهيم1021278580552

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويحوزيالكبير عبد1021279580571

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويجماعزكرياء1021280580640

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالغورصةعزيز1021281580828

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويشلياحمحمد1021282581082

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالعسريرشيد1021283581353

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفرقانأيوب1021284581430

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالشيكرشيماء1021285581860

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويشهابسكينة1021286581943

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويسليمييونس1021287582174

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالكلخةمحمد1021288582877

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويأحباشتمحمد1021289583371
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رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالصواب أبوامبارك1021290583589

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالدين حبيبالزهراء فاطمة1021291584694

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوياكعيمهأمين1021292584701

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفكريسارة1021293584994

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويطرطوشكريم1021294585024

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويناصرالدينسمية1021295585087

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالمفضلرشيد1021296585417

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويشهيدوفاء1021297586921

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالحموديالزهراء فاطمة1021298587094

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالحاج ايتمبارك1021299587427

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفرحةجواد1021300588301

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبنبرجمال1021301588614

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويعسالمحمد1021302589205

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويلفحلبوشعيب1021303589302

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالقبابوديع1021304589337

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويلمنبهيعبدالرحيم1021305589503

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبلفقيهشيماء1021306591538

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفرحانالمهدي1021307591741

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويشهبونعبداإلله1021308592929

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمكرمنهال1021309592991

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويأبوعامرسهام1021310595164

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويقزبورجالل1021311595308

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويسوهيلسفيان1021312595350

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالفرواحمينة1021313595817

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويصبريمصطفى1021314597440

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويتديميخديجة1021315597484

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالستليالياس1021316598044

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويخيراتعادل1021317598714

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويهاللطارق1021318599028

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويدهنونياسمين1021319599071

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالذهبنيمحمد1021320599380

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالغزاويكمال1021321599938

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوياجاعا حم ايتمحمد1021322599983

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوياحمديمحماد1021323600200

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمصريالدين صالح1021324601089

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويحبشيعبدالرحيم1021325601313

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالخيريعبدالرزاق1021326602732

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالفقيرسارة1021327603574

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويراحليالمهدي1021328603940

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبياضيسعيد1021329604078

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمقساطسومية1021330606360

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبولحسنرشيد1021331606538

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويابطيمريم1021332606808

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويأنزيدنسيمة1021333607025

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالكديديةنسرين1021334607466

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبلوعدوديالمصطفى1021335607598

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويكيالالمصطفى1021336608750

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالضايفالمصطفى1021337609181

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويزيدوحعثمان1021338609223

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبالطاصميلود1021339609238

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبوعبدليالمهدي1021340611248

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوياجرادةتهامي1021341613051

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالحانينعثمان1021342613064

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفساقحسن1021343613090

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالعمرانيسعد1021344613172

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالمنصوريمحسن1021345613525

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويضميرإناس1021346615296
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رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبواليمجيدة1021347615509

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويميسيويخالد1021348617044

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويتابتينسرين1021349619485

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالبنانيهشام1021350620745

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالمالحيايوب1021351621605

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويافليسعلي1021352622266

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبلوادبهيجة1021353622555

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويرباحمحسن1021354622818

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالريطبمحمد1021355623247

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالشانالعزيز عبد1021356623437

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبنجاللخديجة1021357623584

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويانسرهند1021358625510

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمرتضىعمر1021359626209

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويلعباديسكينة1021360626977

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويآمهيدالمهدي1021361627685

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويفقوسنبيل1021362627895

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالوحدانيالواحد عبد1021363628370

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبنشرقيصارا1021364629126

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويكحماديوسف1021365629557

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالعسريأيوب1021366629861

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانوينصورحمزة1021367629950

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالراحيمحمد1021368630280

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويزضوكسهيل1021369630451

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويأشرفمعاذ1021370630675

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويعميريمريم1021371630734

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبوعسريةأسماء1021372631114

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويإصوابنيونس1021373631614

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالكانامحمد1021374633810

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويحساويمحمد1021375633878

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبوعزيزيياسين1021376633929

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويسالماتفتيحة1021377634001

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويدافقيهعمر1021378634065

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويحضارةالمهدي1021379634085

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويراشديحمزة1021380634377

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويمسنويرضى1021381634505

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويالروايس ييوسف1021382579986

رشيد مالي العالم العقيد شارعارشيد مواليالفاسي جعفر. ثاالرياضياتالثانويبخارعبد الواحد1021383608168

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرجيزينب1070001240568

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزعيمليلى1070002240718

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحايدةخديجة1070003240805

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحو بنعزالدين1070004240874

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخضرياميمة1070005240899

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتونزةسلمى1070006240937

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحطيبشيماء1070007240938

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويملكيمريم1070008241175

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدنونيأشرف1070009241240

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغساتيإحسان1070010241253

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهامالوعد1070011241997

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعباريإيمان1070012242010

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمهمارنعمان1070013242131

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشاطبيرضا1070014242221

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبعلوتيأمال1070015242272

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمفردمريم1070016242317

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحميمشويئام1070017242362

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعابدليلى1070018242388

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأزهريزينب1070019242447

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسفالانتصار1070020242773
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبدريسارة1070021242950

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتوفيقييوسف1070022243510

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمصباحيياسين1070023243529

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمنصورالزبير1070024243578

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبورايةمحمد1070025243693

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحفريأيوب1070026244150

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجرجينيرضوان1070027244153

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشاكرايوب1070028244177

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزكابأيوب1070029244237

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلزهاريمريم1070030244286

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعنينيفدوى1070031244288

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرشيقياسين1070032244454

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحبوبايمان1070033244692

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرفيقعبدالرحيم1070034244903

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحقانينزار1070035245104

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويارعمانالحسين1070036245190

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمصلحعماد1070037245352

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطلحةخديجة1070038245484

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطوخيالسالم عبد1070039245509

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمذكوريهجر1070040245550

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويماءالعينينحنان1070041245663

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينونوالرحيم عبد1070042245731

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحفيضوفاء1070043246284

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزرواليعزيزة1070044246324

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرينيزينب1070045246550

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالوافيهاجر1070046246883

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشبابيحمزة1070047246917

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبزارجهان1070048247107

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسكيمريم1070049247760

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاطفشيماء1070050247891

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبكريخديجة1070051248173

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحصباويالضحى شمس1070052248494

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجراريسناء1070053248687

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعمباريسارة1070054248935

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلعياديأميمة1070055249080

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسني سايسيسارة1070056249709

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلهاديخديجة1070057249900

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحداديفتيحة1070058249943

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوركيوىبوشعيب1070059250201

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمترجيهدى1070060250367

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمزجانيسلمى1070061251298

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاكمييسرى1070062251423

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخناتنادية1070063251518

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوهبيايمان1070064252630

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعلوشهجر1070065252655

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسعداويخليل1070066252662

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناصفمحمد1070067252715

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحيدوسخديجة1070068252785

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكماردنيا1070069253014

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتاهلهند1070070253797

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمهجيريسرا1070071254139

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدرازيحفصة1070072254473

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسميحأمين1070073254568

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبيدوشيماء1070074254722

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمزريمريم1070075255075

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزنقاريهند1070076255125

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكريميشيماء1070077255212
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياألوتيإيمان1070078255589

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقاضي أيتأمين محمد1070079255686

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسيافسارة1070080255918

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمهديمريم1070081255979

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغساتياكرام1070082256181

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعنترخديجة1070083256210

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالغرباويمها1070084256243

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمليحمريم1070085256282

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتوزرينهيلة1070086256429

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفيالليهاجر1070087256815

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويإدعمريوسف1070088257078

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعليانيخديجة1070089257232

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأمازيغزكية1070090257385

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزرزونهند1070091257433

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرعيشسومية1070092257453

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحسناية1070093257503

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلهوايشريمونة1070094257506

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقال بنيوسف1070095257643

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنارعزالدين1070096257781

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفضالويحمزة1070097258229

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشيخ ايتعماد1070098258595

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبحرييوسف1070099258606

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبهاجمحمد1070100258901

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعلوانعائشة1070101258945

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرديديخديجة1070102259128

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتيسيرمعاد1070103259280

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلوراريربيعة1070104259424

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرينيوليد1070105259471

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبزويشيماء1070106259553

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعزعوزخديجة1070107259573

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويازيرةشيماء1070108259615

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلوبراتجميلة1070109259650

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوفتينيخديجة1070110259677

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلهاممريم1070111259708

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصنهاجيالزهراء فاطمة1070112259781

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالخو ايتايمان1070113259833

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقشقاشزهرة1070114259945

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعدلوأوميمة1070115260496

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرحمانيخديجة1070116260550

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرشادالمهدي1070117260614

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفاطينالزهراء فاطمة1070118260709

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقدوسيكوثر1070119260715

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصالح أيترقية1070120261186

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياألصبحيسناء1070121261466

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبهشوميأميمة1070122261473

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويربربفدوى1070123261890

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهالليكوثر1070124262095

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأوسارسعاد1070125262394

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفقيرإيمان1070126262471

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرادةكنزة1070127262561

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصوصي علويسكينة1070128262628

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكيالليهند1070129262643

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويختاميسلمى1070130262677

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالكصابأمينة1070131262830

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمومنزينب1070132262901

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسعيونالدين صالح1070133263073

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخطابيسميرة1070134263204
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسعداويسكينة1070135263245

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوييوسفيأيوب1070136263352

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينقازيبشرى1070137264394

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطالبيالزهراء فاطمة1070138264479

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفنونسهام1070139264558

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكليلإنصاف1070140264585

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشوقيحسن1070141264875

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمفتاحعبدالرحمان1070142264943

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخروبيعائشة1070143265060

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأسوسعدنان1070144265231

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنمرجانلبنى1070145265489

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخروبيليلى1070146265674

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمبروكخولة1070147265696

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبياريأسامة1070148265903

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرشديسكينة1070149266168

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوجميع ايتكلثوم ام1070150266259

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمويسيعبدهللا1070151266448

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقربوسزينب1070152267134

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأيتبنعليأمال1070153267338

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجناحسومية1070154267479

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعمراتيخولة1070155268062

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرشيدالزهراء1070156268739

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأضكيكليلى1070157269088

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلقنينكوثر1070158269114

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطانأيوب1070159269232

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابكريمخديجة1070160269364

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحيلغيثة1070161269584

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويياكوحفصة1070162269603

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحرشويعتيقة1070163269919

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحسنأيوب1070164269969

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصابرفاطمة1070165270062

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحرنوهيلة1070166270470

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعقبىحفصة1070167270780

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحرهدى1070168270815

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبحاجحنان1070169270835

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكريمياسين1070170270841

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمدكرسارة1070171270902

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمجاهيدزينب1070172271105

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكزينفتيحة1070173271157

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسموحأمينة1070174271284

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخالدسكينة1070175271562

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسموححليمة1070176271783

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادباببسمة1070177272000

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلشخممريم1070178272099

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوردانيمنال1070179272179

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادريسيمنى1070180272632

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياتنانشيماء1070181272639

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأبونواسحنان1070182272809

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطواعياسين1070183272823

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأشيبانأميمة1070184272835

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفنونخديجة1070185273492

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياللمعيمريم1070186273924

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمحموديكوثر1070187274027

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعيانخديجة1070188274259

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعزوزيهدى1070189274636

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعثمانيعائشة1070190274722

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبحبوعلي1070191275058
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويساكتخديجة1070192275224

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنتاكزهرة1070193275513

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكروجحسناء1070194275590

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبهجاويسارة1070195275619

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزكريالحبيب1070196275683

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتايمومخديجة1070197276133

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمنتصرمليكة1070198277335

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحمو ايتنهيلة1070199277429

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصياديدنيا1070200277951

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرزيقوفاء1070201278042

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمشيش العلميوجدان1070202278322

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحقيحفصة1070203278441

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكاسميسلمى1070204278766

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعالويسكينة1070205278969

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكونيبشرى1070206279355

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعماريغزالن1070207279814

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلمرابيححفصة1070208279826

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويضفيرخديجة1070209279948

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزبعشيماء1070210280138

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكسيكسسارة1070211280238

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنلموينمريم1070212280804

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالغربوياللطيف عبد1070213280909

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكبدينجيبة1070214281101

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمورشيدعثمان1070215281284

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشفاقأحالم1070216281347

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقرفيزينب1070217282243

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعيسويمريم1070218282389

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوعمرانفاطمة1070219282518

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوهاديمحمد1070220282661

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياضليعيامال1070221282713

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويذوالنعيمهاجر1070222282738

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلبيضأميمة1070223282814

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتدالوي انواركوتر1070224283044

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياوريرمحمد1070225283078

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناصرصفاء1070226283321

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمنصويرجاء1070227283548

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهبطيأميمة1070228283956

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشعنونأيوب1070229284042

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزروالخديجة1070230284286

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحركاتفاطنة1070231284299

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخلديننسيبة1070232284631

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينعمانأيوب1070233284788

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخياطيأمينة1070234284866

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوكيدخولة1070235285222

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغساتيإيمان1070236285659

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكيحلشيماء1070237286398

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبشارينوفل1070238286606

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمناراميمة1070239286714

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهلهليالشيماء1070240286878

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنجيدزينب1070241286969

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالغاليمريم1070242287132

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرضوانالدين صالح1070243287256

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفتاحزينب1070244287441

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطيبيمليكة1070245287498

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوريرسلمى1070246288372

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصويراتيوسف1070247288685

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبخشنيهجر1070248289727
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهاللأيوب1070249289849

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرحاوياقبال1070250290067

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعميرءاية1070251290192

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخلوفيأنس1070252290196

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينسيبياسين1070253290318

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشابيسارة1070254290604

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالغواصيسكينة1070255290669

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزاهريحسناء1070256290680

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسويطالمعطي1070257290820

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويواردينبيلة1070258291062

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصار ايتهجر1070259291132

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفتاحنادية1070260291261

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكنانصابر1070261291752

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقرشيخديجة1070262291855

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمصبرلمياء1070263292018

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكريمحخولة1070264292168

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسنيمريم1070265292322

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرافعزينب1070266292399

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأغفيرىرجاء1070267292828

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرامفاطمة1070268293399

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعطاوينهيلة1070269293421

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحمدوشيالدين سيف1070270293691

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابراهيميايمان1070271294767

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكباصفاطمة1070272294928

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوعنينيسهام1070273295186

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوييوسحليمة1070274295434

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطراجيصفاء1070275295439

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويستوريعلي1070276295470

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرباعيمريم1070277295654

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالنفاتيسعيد1070278295775

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجراريمحجوبة1070279296028

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبحارالمهدي1070280296044

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرحاليعائشة1070281296333

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمشكورمحمد1070282296509

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلعسريسكينة1070283297430

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادعليماجدة1070284297445

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبولجيهلهدى1070285297535

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينوةنادية1070286297544

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعرباويمحمد1070287297683

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنمخلوفسكينة1070288297867

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمرزوقيأمال1070289297908

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمترابسعاد1070290298123

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصابرالحميد عبد1070291298512

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحالويالمصطفى1070292298760

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياوخيامحمد1070293298828

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكين نيتياسين1070294299084

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأصغيرسارة1070295299627

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالوعرابيحفيظة1070296300070

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرزوقيسمية1070297300131

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلمينهدى1070298300185

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوخضارةسارة1070299300490

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكيرومريم1070300300527

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجعوانيزينب1070301300882

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياحسين بنحفيظ1070302301109

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصديقاميمة1070303301179

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويايديکنمحمد1070304301274

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياعراباميمة1070305301373
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سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشعاليمريم1070306301715

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوييليدطه1070307301725

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوقاصأميمة1070308301907

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويافقيرنالعربي1070309301923

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأعبيةأمين1070310301933

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتونسيزينب1070311302319

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاطفعبدالخالق1070312302336

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسناجرجاء1070313302376

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطويل بنشيماء1070314302527

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمنصوريليلى1070315303096

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمغراويوداد1070316303254

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزيطةمريم1070317303279

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبطيحياة1070318303825

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامانيمحمد1070319304141

سباتة 7 جميلةمسيك ابنالثاني الحسن التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبس ابنعلي1070320304624

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسعديمريم1070321304900

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلشكرمحمد1070322304903

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينقازيامال1070323304959

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمجيد عبدعائشة1070324304974

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسليمأيمن1070325305126

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياإلدريسييوسف1070326305539

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحريزيالجليل عبد1070327305563

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالركراكيصالحة1070328305748

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعسويلمياء1070329305843

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأوتلومروان1070330305943

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصافيحفصة1070331306418

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجوالةحسناء1070332306687

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرحباويامين1070333307104

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفارسأشرف1070334307408

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمومنيزكرياء1070335307606

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوبايونس1070336307730

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخيرالزهراء فاطمة1070337307864

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجبورصالح1070338308188

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحيطمديحة1070339308624

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعرويعثمان1070340308975

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخالصعبدالرحمان1070341309129

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسنيلمياء1070342309325

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسربوتيإيمان1070343309518

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزيانحسام1070344310573

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادخيسشريفة1070345310657

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطويلامين1070346310960

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاللمريم1070347310965

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأشهيبفاطمة1070348311223

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوي10/07/2023ابوالفتحوئام1070349311612

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبروجيمريم1070350312265

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتوتىأيوب1070351312463

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفضيلنادية1070352312739

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعوانيبوشعيب1070353312761

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويانصارهند1070354312961

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرفيهيزينب1070355313057

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخليقحليمة1070356313163

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياليزيدابتسام1070357313480

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبوعزويخديجة1070358313857

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياسنانحنان1070359313865

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمؤدنسكينة1070360313869

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخدروفاسماعيل1070361313998

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياسدوديكريمة1070362314245
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7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامادنعائشة1070363314416

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويياسمينةاكويس1070364314979

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويواسمينغزالن1070365315113

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنصاريوسف1070366315149

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرشدرباب1070367315252

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنزيديةبوشرى1070368315263

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدوليزالكريمة1070369315662

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعظمسلوى1070370315769

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزعليزكية1070371316091

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويراكعنهيلة1070372316326

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحديدفاطمة1070373316327

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينزاريوسف1070374316461

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمعطاويسكينة1070375316741

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين زينإيناس1070376317040

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبحريايمان1070377317129

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعشعاشالسعدية1070378317581

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهرو بنخديجة1070379317637

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمجدييوسف1070380317748

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمخلصوجدان1070381317914

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسليمصفاء1070382318477

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسايحيياسر1070383318488

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشخاويحياة1070384318604

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطيابياكرام1070385318944

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفوزيادريس1070386319008

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسرفاتيسكينة1070387319045

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياحميدة ايتشيماء1070388320490

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجناتيمنى1070389320577

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرزوقأميمة1070390321142

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحرشيحنان1070391321363

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادهدهأيمن1070392321398

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاللفاطنة1070393322407

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحناويكريمة1070394322665

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويازوهريالحبيب1070395323136

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرهمينوال1070396323147

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوخاريشيماء1070397323437

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبشرىهر1070398323443

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنانيوفاء1070399323622

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشتوكيأسماء1070400323644

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالضعيفهند1070401323649

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعمريحفيضة1070402323760

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوحسىيوسف1070403323813

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسالميفدوى1070404323910

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعماريشيماء1070405323916

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسرارليلى1070406324074

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنزياننهاد1070407324240

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمودنأسماء1070408324306

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكرسكميسمية1070409324756

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوعبيديمريم1070410324947

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحليمحكيمة1070411325006

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدحانصفاء1070412325056

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفاتحيأسماء1070413325199

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفرساويسلمى1070414325506

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشرقيسلمى1070415325524

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأيمنروال1070416325540

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشفيقالزهراء فاطمة1070417325704

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعثمانيأسامة1070418325784

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويباموسسفيان1070419325812
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمترجيالرزاق عبد1070420325919

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفقيه ايتالزهراء فاطمة1070421326575

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالميرالحسن1070422326646

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسعدونسوسن1070423326665

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنكريشرشيدة1070424326785

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنظرهند1070425326810

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسوينهاجر1070426326812

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلفقيهأميمة1070427326865

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبصراويثورية1070428326916

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياألمينيونس1070429327083

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشدليامينة1070430327369

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفتاشيزينب1070431327477

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرشاوينهيلة1070432327619

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعبوديمريم1070433328131

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادهرإيمان1070434328379

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزيانعائشة1070435328426

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبهلولمريم1070436328459

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلمراحيحليمة1070437328985

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويليلورجاء1070438329098

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدالئيهدى1070439329217

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبلوطيزينب1070440329235

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأبوعليشيماء1070441329326

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكحلايمان1070442329743

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسي ايتخديجة1070443329874

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحموييأميمة1070444330080

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينعيمنهيلة1070445330258

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحموييسناء1070446330310

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعطسمالبتول1070447330378

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتباعوفاء1070448330811

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسالمالغفور عبد1070449330844

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبازنزهة1070450330952

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادريوشنزهة1070451330963

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمؤديبفاطمة1070452331325

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرزوقمحمد1070453332029

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجمالكوثر1070454332295

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمرزوقيايمان1070455332370

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالشهبوفاء1070456332717

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبهنانسكينة1070457332741

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحفيانعبدهللا1070458332746

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمثقالمريم1070459332809

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالباهيياسمين1070460332824

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمالحخديجة1070461332876

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياإلدريسيبدر1070462333141

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهبطيخديجة1070463333330

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقصبيعبدهللا1070464333449

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسرداويهشام1070465333514

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشابفدوى1070466333722

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمبروكاكرام1070467334697

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرسيالزهراء فاطمة1070468334781

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعزيزةاسكور1070469335015

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخلوقخديجة1070470335364

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسميريمحسن1070471335713

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحمزاويأيوب1070472335818

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبارأمين محمد1070473335890

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوجعداسماء1070474336002

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالنقازياسماء1070475336120

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفهاميسهام1070476336479
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7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياإلدريسيأمين1070477336810

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصادقيأميمة1070478336834

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمجبرالمهدي1070479336946

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشحورالزهراء فاطمة1070480337268

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجيراريزينب1070481337679

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكريمسامية1070482337696

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسرارحسناء1070483337800

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمبروكمراد1070484337961

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشرقاويعبدالهادي1070485338117

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأبورضوانأيوب1070486338451

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصابرحنان1070487338456

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأرضونيهاجر1070488338836

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأدموزحسناء1070489338840

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبودايرهدى1070490338959

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفتحيعبدالواحد1070491339076

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصبريعثمان1070492339281

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجبريسعيد1070493340454

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاطفشيماء1070494341222

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحافضيرجاء1070495342193

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمصطفىصادق1070496342317

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبودالحاميمة1070497342412

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمهيليمريم1070498342811

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلطفيأيوب1070499342854

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشريف ابنحميد1070500342968

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكنيزياحسان1070501343198

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوعصيدبوشرى1070502343342

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاطيلسعيد1070503343397

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعاشيقيسرى1070504343409

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرزوقالكريم عبد1070505343576

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوكىعبدالعالي1070506344301

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحمو ايترضوان1070507344569

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشريف احمدايمان1070508344701

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكونازهرة1070509345320

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشقيمةمحمد1070510345398

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحتالفاطمة1070511345653

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحسين ايتسليمان1070512345663

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحارسسناء1070513345799

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخطفيسميحة1070514346219

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشهابسعاد1070515347250

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناسدلبنى1070516347721

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوركةأمين1070517348031

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالغيمارية1070518348200

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدندانأمين1070519348511

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادريسمحمد1070520348539

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمصلوحيزكرياء1070521348558

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخالداميمة1070522348631

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياديبامينة1070523348756

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبدرىمليكة1070524348760

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبركة ايتشيماء1070525348960

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتيمونلبنى1070526349147

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالراميمريم1070527349149

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزهيرسعد1070528349216

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبوطيمحمد1070529349483

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزمراويسعيد1070530349579

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتاج بنكلثوم1070531349801

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعثمانعزالدين1070532349914

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياموريكرجاء1070533350164
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7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمفيدفتيحة1070534350457

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمريوشخديجة1070535350464

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزيانسلمى1070536351105

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمدنيشيماء1070537351261

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسالميالبتول1070538351592

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقريشيدنيا1070539351706

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكمالأميمة1070540351864

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحجوب بنشعيب1070541352507

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنوريامين1070542352695

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنوارأيوب1070543352717

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشيخاويإكرام1070544353618

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكسيريكوثر1070545353651

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرشيقيوسف1070546354041

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزارالمهدي1070547354053

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشلبيخديجة1070548354103

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبادالحفيظ عبد1070549354228

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرغيشأمال1070550354633

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجبليامينة1070551354634

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحجامعزيزة1070552354712

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين نورسارة1070553354899

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشتوانالشرقي1070554354921

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمختاريأميمة1070555355311

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوموحسهام1070556355407

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصعبهجر1070557355417

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهاشميخديجة1070558355468

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجعدوميسهام1070559355871

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشكرهللامحمد1070560355944

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبحورمرية1070561356227

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقسيموكنزة1070562356502

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسكوك أيتنهيلة1070563356651

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبخاريحنان1070564356890

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاتملبنى1070565357251

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكويزيريوسف1070566357561

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبشارمونة1070567357882

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفاضلعثمان1070568358562

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامحروسايوب1070569359224

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصابرزينب1070570359860

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرشيديالزهراء لالفاطمة1070571359951

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلبزيويلطيفة1070572360014

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامريرعبدهللا1070573360263

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعيساويهشام1070574360450

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشفيقعتيقة1070575360794

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعروفاكرام1070576360835

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينجاحأميمة1070577360981

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويليزولكريمة1070578360991

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغزوانياسماء1070579361080

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقرشاليسفيان1070580361085

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلحموديسهام1070581361128

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكيرمحمد1070582361230

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياغالغولياسين1070583361828

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويداكييسرى1070584361992

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخلودمحمد1070585362701

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزغدانياميمة1070586363922

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشيخاوييسرا1070587364075

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين فاضلاسماء1070588364359

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصالحيوفاء1070589364923

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالواعرياسماء1070590366196
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحوكرجميلة1070591366347

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياعكونبشرى1070592366895

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالراجيخولة1070593366933

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابوالنهيامال1070594369914

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينيريهند1070595370112

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصيكوكحمزة1070596373175

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعروبزهرة1070597373947

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسعداويأحالم1070598373979

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياأليوبيالزهراء فاطمة1070599374089

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكراتيهاجر1070600374682

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياقاينعادل1070601375155

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبشرامينة1070602375574

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأمينبوبكر1070603376829

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمشرفمريم1070604377330

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلحلوحسناء1070605377637

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوقدرةكوثر1070606378020

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعزيريخالد1070607378143

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوبدامبارك1070608379641

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياألمينمهدي1070609380005

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبركواتنضال1070610380078

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعلويعمر1070611380222

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياعظمزهرة1070612380642

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويراحيلطارق1070613381996

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياليعقوبيسعد1070614382319

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحضريزهير1070615382325

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينفيعيوسف1070616383314

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدحمانيعبداللطيف1070617383815

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنمالحةعبدالكريم1070618384894

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفرزيزياسين1070619385436

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعوامسناء1070620385878

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسعفالمهدي1070621386286

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادهيلوسفيان1070622386368

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياجويدينوال1070623387387

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجماليخديجة1070624387782

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعتباويبثينة1070625388076

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصوفيالرزاق عبد1070626388575

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعبوديأحالم1070627391186

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوكطيفةأميمة1070628391449

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعروسييسرا1070629391630

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابويهمروة1070630392810

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالظهراويمحمد1070631394521

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحيشيماء1070632395131

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدواحجهان1070633395181

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمخلوفيلبنة1070634395417

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالموالويحمزة1070635395424

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأدبرايمنادية1070636395467

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزهراويفاطمة1070637395909

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبشرصفاء1070638396123

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكوثركلثوم1070639397115

7 جميلة الذهب وادي شارعمسيك ابنالذهب وادي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمحجوبيايمان1070640397444

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأبزوزكوثر1070641398113

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالحوسإيمان1070642399013

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبراقالمهدي1070643399972

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويايدراحجميعة1070644400011

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعمانيسارة1070645400667

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكحلسهام1070646401336

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالدريسيزينب1070647401476
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجديجميلة1070648401528

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدباجيالزهراء فاطمة1070649401965

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعنيبيضحى1070650402523

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلغريسالسعيد إلياس1070651404557

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمذهب حافظإدريس1070652405973

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطيفرشيدة1070653406202

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحيزميبوشعيب1070654406971

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغالبفوزية1070655407212

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمغانيمالمهدي1070656407295

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحديويكنزة1070657407369

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعزوزيبوشرى1070658407686

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلغرواديايمان1070659407885

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتجاهيرشيدة1070660408205

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلحسينأسامة1070661408289

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالراميرشيد1070662408981

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعروفسارة1070663409446

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحبيبسعيد1070664409642

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعزيزأيوب1070665410694

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهمو ايتالزهراء فاطمة1070666411589

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكاهيأميمة1070667411804

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاقلأميمة1070668412391

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهينونفاطمة1070669412982

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبيضحمزة1070670413028

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعرعاريإيمان1070671413082

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشعريخولة1070672416007

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزيارسلمى1070673416061

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطهرانخديجة1070674416718

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخلخالنجوى1070675416743

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحيسانزينب1070676417280

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبيدالزهراء فاطمة1070677417412

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكروبيسلمى1070678418703

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعبانيمعاذ1070679419021

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعروفكوثر1070680420812

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياقصبيمريم1070681420835

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحجوجيرجاء1070682421779

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحبزليلى1070683424489

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفزأميمة1070684424733

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبيشاريالزهراء فاطمة1070685425663

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمزيلنبيلة1070686426213

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغازيأمين1070687427729

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبادةهند1070688430252

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنصفالزهراء فاطمة1070689430845

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالخديمهاجر1070690431186

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياناضيفايمان1070691431257

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشانعأمينة1070692431482

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلجعرليلى1070693431581

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتاجبوشعيب1070694432868

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحبوسيخنساء1070695433384

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقبيلهاجر1070696433399

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكريممريم1070697433571

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمالكيسعاد1070698433578

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشباراسماء1070699433942

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوقطبابراهيم1070700434252

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحاج ابنابتسام1070701434327

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزريقمحمد1070702434395

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصديقيسارة1070703434698

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأشعومعاد1070704434993
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغفوراكرام1070705435166

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتائبأسامة1070706435288

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويباباأمين محمد1070707435414

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمجدينزهة1070708435477

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزنانيابتسام1070709435668

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسريرةهاجر1070710436019

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويريفالسمية1070711436692

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالليالزهرة1070712436737

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنجارفاتحة1070713438027

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياحسينعائشة1070714438443

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمخلوفيحنان1070715438815

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرشاينوال1070716440808

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياليعكوبيمحمد وديع1070717443493

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاجبيمحسن1070718443560

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتازيليلى1070719443859

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعالمبوشعيب1070720444711

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعماريمروان1070721444794

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسالكابراهيم1070722444796

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمبسوطفدوى1070723445621

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمشارككوثر1070724445856

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياعزيزحنان1070725445926

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرحيم عبدحسناء1070726446112

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعفيفيسهام1070727446278

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغيتوميسامية1070728447206

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصالحيابتسام1070729447886

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبويخفرضوان1070730448144

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينصرويوسف1070731449757

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمعروفىخديجة1070732450020

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياميمةابويعلى1070733450310

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويميموهشام1070734451212

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدومةالعالي عبد1070735451710

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعماريأنس1070736452039

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعطاردحمان1070737452364

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوطليحرجاء1070738454160

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالماحيزينب1070739454910

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحميدزهور1070740455081

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبندروشعباس1070741455484

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعرسانحفصة1070742455500

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعتصمسلوى1070743455556

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمويرتاميمة1070744456055

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين زينمريم1070745456246

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبركاويخديجة1070746457456

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقائد بنمنى1070747457827

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنمغارهند1070748458059

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشاكرأميمة1070749458143

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويموهيبنسيم1070750458248

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوهبيأيوب1070751458364

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلهوسإيمان1070752458997

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتاجزهيرة1070753459062

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويويدانمريم1070754459068

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقصيبسعيد1070755460549

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكوميريفاطمة1070756460818

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسعدوغزالن1070757460833

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعادسلوى1070758462515

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحفظيحكيمة1070759463459

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزكرياءالقرشي1070760463888

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرضاويالزهراء فاطمة1070761464312
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعثمانيأيوب1070762464352

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحجيحسناء1070763464649

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعاقلأسامة1070764464983

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجعبارياميمة1070765465155

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمداحسعاد1070766465277

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمقدمالزهراء فاطمة1070767465430

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقاسميميلودة1070768465566

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخطفيفاطنة1070769466179

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالليث ابويوسف1070770466498

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياشهبونرحاب1070771466555

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشاكرالزوهرة1070772466859

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنزحافبهيجة1070773467275

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينصيرنورة1070774467656

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامسكورخديجة1070775468025

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامغارمينة1070776469071

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرقاويلطيفة1070777469243

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزغاريخولة1070778470353

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطائفيحافظة1070779470709

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناحيليمينة1070780471097

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياورنيشسهام1070781471597

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنانمحمد1070782471995

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويواحيدجميلة1070783472012

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأوبلقاسعفاف1070784472084

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالنقيريسمير1070785473231

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوحليم ايتدنيا1070786475126

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحلميمحمد1070787475609

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناحيأسية1070788476087

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويانوارفاطنة1070789476773

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعلميإيمان1070790477167

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهاديسميرة1070791477420

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأسماءالراعي1070792477885

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحموليليلى1070793478165

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلوزيسلمى1070794478288

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبيابةالزهراء فاطمة1070795478642

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخزارهند1070796478723

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتوداممحمد1070797479069

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبجاجييحيى1070798479615

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوزيتحنان1070799480077

الحريزي مقداد شارع 1 السالميةمسيك ابنعباد بن المعتمد التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلوسوراحسان1070800480116

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمخليصاميمة1070801480936

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجماليخديجة1070802480940

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخمليشيفيصل1070803481617

واصليأنوار1070804481800 الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويح 

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجامعابتسام1070805481864

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلهروالمريم1070806482517

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزردانيالزهراء فاطمة1070807482520

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرشوحسحر1070808483101

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمفتاححورية1070809483826

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياوعبدالدايمعبدهللا1070810484167

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمجاهدايمان1070811484229

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمالكزينب1070812484995

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعياطبوشرى1070813485195

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقرافيهجر1070814485712

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعولى بنمريم1070815485876

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجابريجواد1070816486325

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحماميوفاء1070817486549

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينصريايمان1070818487122
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلمشاوريدنيا1070819487275

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينقاشزهرة1070820487985

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسوالميشيماء1070821487995

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمنتصرصفاء1070822487999

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجمعاويحليمة1070823488992

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلكورانيلبنى1070824489670

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينجيبإيمان1070825490584

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشدانيمليكة1070826491205

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحمزةدياب1070827491853

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحريرينجاة1070828492143

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالطائعالزهراء فاطمة1070829492167

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوافريمريم1070830493000

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشاوينهيلة1070831493022

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفريكريمة1070832494602

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزاهريفاطمة1070833494756

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوكمامخديجة1070834494875

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسينياسماء1070835495066

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبويىنوال1070836495304

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنيمانمريم1070837495567

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبالدارالبيضاء الثاني الحسن جامعة    نهيرالزهراء فاطمة1070838495622

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبرقاقعبدالغاني1070839495778

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعالمخولة1070840496012

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحمدينورى1070841496184

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويدغوغيمريم1070842496219

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياإلدريسيآسية1070843496332

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطلوبمحمد1070844496866

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرجانحفصة1070845497796

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبداويشيماء1070846497998

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين سراجنجوى1070847498552

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدروجيهارون1070848498567

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجلولينورا1070849498708

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحدادأنور1070850498825

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبكارالهدى نور1070851501206

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكحالويسفيان1070852501361

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهاديادريس1070853501438

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمستورالزهراء فاطمة1070854501774

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرفيقزينب1070855502682

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمسعوديبشرى1070856502779

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياقارشتخديجة1070857503285

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعرباويماريا1070858503683

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالغالميعثمان1070859504489

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمهتديهدى1070860504525

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفطناسيحسن1070861504743

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوحجةالهام1070862505570

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويازوينةخولة1070863505872

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأبوتاجخديجة1070864506634

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمصليزكرياء1070865506751

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبويهروشانالهام1070866506765

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعمارايوب1070867507695

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهرازاسمهان1070868509292

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحضارعثمان1070869509349

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاميدحكيمة1070870509531

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزاهيريرجاء1070871510906

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمبارك أيتعثمان1070872511468

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمهراويالزهراء فاطمة1070873511649

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعلوي حبيبيهدى1070874512324

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوهبيهدى1070875512597
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمنيرمريم1070876512746

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلعيساويإنتصار1070877513275

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعداريكوثر1070878513316

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياإلدريسييوسف1070879515544

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمرسولابتسام1070880515678

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالديوريزينب1070881515893

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينجميخديجة1070882516147

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويديابسلمى1070883516426

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحرالمهدي1070884516697

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصابريالرحمان عبد1070885516992

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعتوانيلحسن1070886517098

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقاسميكوثر1070887517325

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياوهنةخديجة1070888517602

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياوكادامال1070889517767

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويميمونيمريم1070890517969

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويانفوسينادية1070891517985

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشهيرسمية1070892518346

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويواعمراناسماعيل1070893518353

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادريوشمروان1070894520215

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالدريسينبيل1070895520394

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويذهبيفاطمة1070896520682

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبيديزينب1070897521008

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياألعسريسكينة1070898521109

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحاريثسفيان1070899521111

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويادريسي جناتياميمة1070900522690

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالسماعيليالمصطفى1070901523342

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبوبكريزكرياء1070902523442

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسليمان ايتهللا عبد1070903523480

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقادريحميد1070904523498

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويإلغمانمريم1070905523774

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالرفاعيفاتحة1070906524499

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبساممصطفى1070907524661

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالكوطيزينب1070908525075

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمكرمرنيا1070909526043

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفالحأمينة1070910526571

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويازهوريلطيفة1070911526714

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويامرسليهجار1070912526958

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكروخديجة1070913527102

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبوغراميبوشرى1070914527737

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكوزي برادةاسماء1070915528213

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشكريهللا عبد1070916529509

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسالمينعمة1070917530104

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأميرةالمعطاوي1070918530175

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعدنانيبهيجة1070919530196

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويربوححمزة1070920530219

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخالصحسن1070921530612

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكريمالجليل عبد1070922530632

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبدرالدينالمونس1070923530741

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجمال العمرانيصوفيا1070924531948

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويغناجياسمين1070925532347

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجواهريسكينة1070926532902

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياشكمليكة1070927533412

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرفيقكلثوم1070928533723

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرفيعالزهراء فاطمة1070929534151

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزاكيياسمين1070930534840

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزبديالزهراء فاطمة1070931535312

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنونإحسان1070932535313
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزعريأسية1070933536163

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهاشميإلهام1070934536259

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتهاميغزالن1070935537273

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخير فالأمال1070936537594

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمدنبحفصة1070937538548

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجعفرينزهة1070938538731

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأباطالبالمجيد عبد1070939539341

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمصدقحميد1070940540729

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعدالايمان1070941541290

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفقهاويزهرة1070942541417

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسربوتيأسماء1070943541501

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطواماكرام1070944541574

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالهنويالزهراء فاطمة1070945542001

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوحماميزينب1070946542842

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقاسمسعيد1070947542927

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبرسميرة1070948542972

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلفتحسميرة1070949543889

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصبارإلهام1070950543901

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنيوسفليلى1070951544497

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسموالاكرام1070952544519

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأوبالخديجة1070953544618

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأمحيلهللا عبد1070954544770

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوسطريفإيمان1070955544875

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعابديحسن1070956545958

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالسالكمحمد1070957546664

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياأليوبيخديجة1070958546894

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجلون بن الراضيغيثة1070959547196

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينجاديعتيقة1070960547323

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويايمامخالد1070961547400

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعزاوييوسف1070962547560

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحيمودأسية1070963548300

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحاكميهند1070964548407

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحراشحفيظة1070965548544

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصنهاجي حجازيزينب1070966548587

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحلويالغفور عبد1070967549494

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياللويزيهاجر1070968549568

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفرنانأسية1070969549783

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأويسدنيا1070970549859

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويقبنبيل1070971549911

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحميريالعزيز عبد1070972550481

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعبداليسعيدة1070973552030

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشردودايوب1070974552033

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلكرونمريم1070975552903

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلخضرفاطمة1070976554953

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمجدوبسميرة1070977555076

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزوهريزينب1070978555176

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهمادينجوى1070979555418

الوزاني بلحسن محمد حي  االفريقية الوحدة شارعمسيك ابناالدريسي الشريف التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكردولبثينة1070980555631

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصناكحمزة1070981555698

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالقرافينجوى1070982555880

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحفياناكرم1070983556702

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالناجيحنان1070984558184

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدريجيخديجة1070985558401

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزرواليحكيمة1070986558457

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدين صالحسلمى1070987558487

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشرقاويحسناء1070988558976

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأفالحيوسف1070989559627
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسيسوانمحمد1070990559779

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصالحعبداالله1070991560327

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبهموكوثر1070992560556

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزوينسناء1070993560727

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتنكشليلى1070994561132

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويديراعالمهدي1070995561278

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالناجييوسف1070996561602

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتبتمريم1070997562277

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقبةحسناء1070998562469

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالورديمحمد1070999562914

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقاسم أبوسلوى1071000563407

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعزيزإلهام1071001563817

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشواطزوهير1071002564648

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسباحهند1071003564930

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسافرالميلودي1071004565633

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزريزرحسناء1071005566340

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينضيمسهام1071006567157

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالدغنانيمحسن1071007567800

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالناهيالفاضل1071008568724

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوحمان ايتسفيان1071009568761

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصيادأسماء1071010568763

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفركالسكينة1071011568831

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالخلداويخديجة1071012568906

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقروطياميمة1071013569109

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحسيسيخديجة1071014570157

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمكرينوال1071015570596

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكامافاطمة1071016570914

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتوفيقزينب1071017572288

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالزرقاسماء1071018572454

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمناح بنأمين1071019573037

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبندامواصباح1071020573441

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبوسرغينسلمى1071021573897

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناجحليلى1071022573946

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمازوزيسعيد1071023574899

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمختاريعبدالرحيم1071024575184

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشاكرالصمد عبد1071025575357

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطبانجيبوشرى1071026575603

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكراميالمهدي1071027575897

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفالليمحمد1071028576361

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكوشطونادية1071029576449

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأعمومإيمان1071030576930

1071031576963SOUKAINANAMOUSSIالعثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوي

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالزهريضحى1071032577175

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبوهاليمحمد1071033577448

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعيشيسومية1071034577664

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناجيحسناء1071035577766

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرضىهناء1071036577914

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويازليمبوشرى1071037579422

1071038579660radiahajjiالعثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوي

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويشكرنجاة1071039580076

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالداميسهام1071040581929

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصديقمحمد1071041582611

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصنهاجيسناء1071042582615

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينعيمسلمى1071043582679

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمحزومالزهراء فاطمة1071044583603

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصبارأميمة1071045583794

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالتوتسيهاجر1071046583814
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العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفارسالزهراء فاطمة1071047585904

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالحليم عبداسماعيل1071048586278

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياكربالهاجر1071049586904

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويايوبيحسناء1071050586908

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالبونيالزهراء فاطمة1071051587671

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسعدانبثينة1071052587709

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوراقنبيل1071053587763

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالقرافيالسعدية1071054589239

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويتنغيتماجدة1071055589676

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياعنيبةرفيق1071056590441

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعسريحسناء1071057590647

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمغفورخولة1071058592728

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابوالفتحغزالن1071059593191

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحركاتدنيا1071060593436

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويسوسانالهام1071061593543

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلبنينأسماء1071062594925

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزرهونيمنى اشراق1071063595603

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلبداويخديجة1071064595811

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحليميحسناء1071065596130

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينوالالكاملي1071066596628

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوينوريشيماء1071067596631

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويطوقانأميمة1071068596747

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحديقسعد1071069596886

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبريقاكرام1071070597004

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعماريزينب1071071597296

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويناصرجيهان1071072597521

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمعادحمزة1071073597643

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأعبيخديجة1071074598941

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعفيفمروى1071075598978

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالجامعيمريم1071076600346

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويعابدينمريم1071077600918

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكرامةكوثر1071078601060

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبكوسكوثر1071079601175

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبنهباشسلمى1071080601958

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحصبيلكبير1071081602809

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالربيبعبدالمغيث1071082603343

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويكواتيوسف1071083603461

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعوفيمحسين1071084603675

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويأملوزينب1071085605731

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمدغريالزهراء فاطمة1071086605941

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويحشادفدوى1071087606542

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياريريمحمد1071088607982

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويبلمختارعائشة1071089608732

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالورديخديجة1071090608806

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعسليسارة1071091609148

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويابوالفتحالعابدين زين1071092609553

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمسيويشكيب1071093609698

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالزنايكةخولة1071094612781

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياحمينإيمان1071095613583

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالصحراويدونية1071096613622

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويرجاوياكرام1071097619247

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمالكييوسف1071098619895

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصديقيفتيحة1071099621485

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويوحدورضوان1071100621543

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويلعبوقيحمزة1071101622941

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويفخرالدينلماء1071102623102

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالفطواكيزينب1071103624231
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويافيسهاجر1071104624796

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويمقرانبشرى1071105625063

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمجيبرشيدة1071106625864

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياليمانيأسماء1071107626039

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويخطبييوسف1071108626858

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالمعلوممحمد1071109627288

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويهموسهام1071110629858

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالشرايبينورالدين محمد1071111631728

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزيدوحهند1071112632989

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويجابريسعاد1071113633558

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزكيةالزهري1071114633869

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويزغراتجهاد1071115634040

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويصاليحالزهراء فاطمة1071116634967

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانويالعواموسيم1071117476216

العثمانية سينما من بالقرب-  الجوالن شارعمسيك ابنالدكالي شعيب ابي التاهيلية الثانويةواألرض الحياة علومالثانوياالدريس يسعيد1071118487447

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجوهرنبيلة1030001240447

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالجامعكوثر1030002240460

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوييوسفيمريم1030003240508

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبامولرجاء1030004240557

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمرشدرحاب1030005240701

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكتاويالكريم عبد1030006240723

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمباركيحسناء1030007240836

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحاجيإيمان1030008240915

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالصبيريهاجر1030009241071

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمخلوفسهام1030010241419

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمليانيمحمد1030011242142

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقدوفاطمة1030012242289

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمو بنحدو1030013242465

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأبوزيدكوثر1030014242540

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلبروجإخالص1030015242598

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنسخيةالمولى عبد1030016242676

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالنصر سيفكنزة1030017242734

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكدادحيهيشام1030018242817

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبكاريزينب1030019243015

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبودولةمصطفى1030020243334

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحليفيهبة1030021244168

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالهنشيربشرى1030022244306

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوهاللحكيمة1030023244420

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنخيمحمد1030024244822

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسليمنيحسن1030025245020

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويازويتةحليمة1030026245356

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلفريخمحمد1030027245368

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوراسغيثة1030028245691

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبحاروفاء1030029246078

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالياقنيخديجة1030030246435

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمغاري يوسفيمنار1030031247467

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالراجيخديجة1030032248135

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزحافيشرقاوي1030033248162

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوييفريغيثة1030034248846

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبالججميلة1030035248921

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزراريمريم1030036248931

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنانسعيد1030037249054

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوستىزهيرة1030038249172

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحرشانيأشرف1030039249173

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياعبالرقية1030040249485

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويطاهيرنعيمة1030041250035

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالطرابقيسعيدة1030042250135
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مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبصراويحميد1030043250172

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسنوسيحسناء1030044250495

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياليعكوبيعبدالحكيم1030045250515

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمومنمريم1030046251175

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالخضريهدى1030047251183

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوريعفاطمة1030048251212

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويماهرسهام1030049251265

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنتيسبشرى1030050251543

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخالدمسكاني1030051251697

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبيزهند1030052251728

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحدادمحمد1030053251915

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحاجيالصمد عبد1030054252224

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويابلقاسم ايتخديجة1030055252369

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأوبلمحسن1030056252796

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعسوليأمينة1030057252800

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمخزوميانس1030058252980

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوستةعائشة1030059252991

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزاتيحمزة1030060253718

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمساعيديوسف1030061253928

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياكاورزينب1030062254009

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياإلدريسيكريمة1030063254167

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويامطالحليمة1030064254199

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمبسوطهاجر1030065254211

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدحمانيعثمان1030066254424

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجبلييونس1030067255628

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويباهيسناء1030068256241

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفلكيرجاء1030069256505

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويافقير ايتايوب1030070256611

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحمامآسية1030071256798

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمليانيسعاد1030072256977

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزينمروان1030073257056

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرؤوفيالمجيد عبد1030074257219

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدغوسنعيمة1030075257287

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمرابطعائشة1030076257365

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبردوزسلمى1030077257677

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياليوسفيسعيد1030078258058

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينفيعهند1030079258165

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعسرينورا1030080259070

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمكاويإلهام1030081259094

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمرابطيخديجة1030082259197

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحليمنبيل1030083259663

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسرحانيسعيدة1030084260030

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأعجينسلمى1030085260060

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويملونمريم1030086260619

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمحمد ايتفتيحة1030087260622

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياخدامسهام1030088260880

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوقظيظلمياء1030089261130

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوراسنادية1030090261393

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهرموشحياة1030091261706

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهرموشسارة1030092262188

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعتاقزينب1030093262437

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرملينورة1030094262441

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشعنونرجاء1030095262575

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمازوزمحمد1030096262642

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحسينيسناء1030097262843

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشويليفاطمة1030098262861

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلحمينحنان1030099262881
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مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنلعربيأسماء1030100263156

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشفيقآسية1030101264449

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسعيديلمياء1030102264671

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعولةزينب1030103265047

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحايلةمنار1030104265236

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجعفريالزهراء فاطمة1030105265672

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجبرانرجاء1030106265815

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياعبيديبهيجة1030107265864

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزيدانيمحمد1030108266009

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحكايورشيد1030109266093

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحبارمراد1030110266177

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجافيركريمة1030111266207

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصفصافيالزهراء فاطمة1030112266260

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبمومن ايتمريم1030113266564

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوحمان ايتكلتوم1030114266765

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالريطباالله عبد1030115266990

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعطاريرشيدة1030116266999

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخينزهة1030117267292

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوهبيالحسين1030118267675

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأوفوتااللطيف عبد1030119267922

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحاضيحسناء1030120268385

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالظافريمنير1030121268387

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالهجرينادية1030122268854

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعطى نيتعصام1030123269293

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمخلوفينعيمة1030124269352

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصفوانأمين1030125269400

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمشيشي االدريسيرجاء1030126269501

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلكتويخديجة1030127269575

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياالمالزهراء فاطمة1030128269650

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمستعديلفايزة1030129269757

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالجعفرييوسف1030130270245

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياحساينيالسميع عبد1030131270467

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويميلحفتيحة1030132270528

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويتوزينتنورة1030133270617

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمدنوبأسماء1030134270629

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعرابيفرح1030135271016

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويامينفايزة1030136271550

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعرفاويوهيبة1030137271602

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبدةلوبنا1030138271812

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصدقيزينب1030139271978

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمسيدمراد1030140272511

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالداويعبدهللا1030141272594

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالنوريحياة1030142273007

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينفيعمينة1030143273343

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمصجهان1030144273483

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحمديجليلة1030145274286

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبارهاجر1030146274393

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحوسنيسناء1030147275122

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمراويمريم1030148275196

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبالخديجة1030149275242

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبكوريالزهراء فاطمة1030150275341

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزدوبركتو1030151275405

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعبدالمالكأشرف1030152275434

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسغانيالزهراء فاطمة1030153275444

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبندريسبوشرى1030154275586

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهنانخديجة1030155275966

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالواطيمونية1030156276271
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مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياألشكرخديجة1030157276406

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويتريكيمينة1030158276439

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمصوابالزهراء فاطمة1030159276783

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياشكوراشلطيفة1030160276927

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعباديمنى1030161277069

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمتزكيرضا1030162277801

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنسيديعبير1030163278108

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالغيشيةالسعدية1030164278199

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبيطارالكريم عبد1030165278211

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدهبيزينب1030166278354

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالشيخ ايتفاطمة1030167278433

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمبروكيفاطمة1030168278449

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينافعغزالن1030169278905

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعسالصارة1030170278965

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزعيرمريم1030171279219

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجابرأميمة1030172279332

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوالحسينحسناء1030173279346

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكرزابيدليلة1030174279405

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويانعينيعةحياة1030175279425

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعرباويكوثر1030176279432

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبودينمصطفى1030177279655

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويطاهاأميمة1030178280000

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالقصباويفاطمة1030179280470

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعرابمريم1030180280745

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوييومنيهجر1030181280843

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهرموزيمحمد1030182280959

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعشاشدنيا1030183281303

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالصديقيفدوى1030184281366

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأيوبرشيد1030185281502

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحسنيسعيدة.1030186282191

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلمشيشسميرة1030187282926

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبحفيظزكرياء1030188283110

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوييحي أيتالناصر عبد1030189283132

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحمرةكوثر1030190283431

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياقزيبرةامحمد1030191283458

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبرينةربيعة1030192283466

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصابرخديجة1030193283512

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحاميجواد1030194283582

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبوخليقيمحمد1030195284328

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمنانالرحيم عبد1030196284897

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالناجيمريم1030197285174

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجماعمحمد1030198285250

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالصديقيهاجر1030199285436

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوزيدفاطمة1030200285602

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويغياتيرشيد1030201285995

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمشيتسعيد1030202286042

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويريحانيهند1030203286098

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلحميديالكريم عبد1030204286242

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالساسيلبنى1030205286364

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنقيخديجة1030206286485

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرغايوفاء1030207286604

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبندوشفتيحة1030208286633

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلفضوليزينب1030209286700

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعواديالمهدي1030210286783

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسرايعثمان1030211286859

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحاضيسعيد1030212286893

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعلي يوسف ايتزينب1030213286952
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مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالواديرشيدة1030214287184

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزاكيعماد1030215287668

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلكسيريسكينة1030216287737

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويغلفاوينبيل1030217287764

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياإلدريسيسمير1030218288247

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعطوش بنعتيقة1030219288325

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوعزان ايتسميرة1030220288352

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبولخيرابتسام1030221288457

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكرطسلوى1030222288494

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوعثمانيابراهيم1030223289065

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبياربسمة1030224289765

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوسكرياحمد1030225289835

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمبرودحنان1030226289930

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقتدةهشام1030227290436

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويغانديعمر1030228290515

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلعميرةفراح1030229290573

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشرافمحمد1030230290998

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويراتبسكينة1030231291456

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنجارمريم1030232291460

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويتكميتأمين1030233291621

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبلبزارسهام1030234292022

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبصريبشرى1030235292104

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسميدةشيماء1030236292108

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوقاسسعاد1030237292402

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياكورفاطمة1030238293150

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمسعوديخديحة1030239293661

مديونة بلدية-  هللا عبد بن عالل شارعمديونةبطوطة ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويرزيقبهيجة1030240293770

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشطيرأيوب1030241293837

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمنيانيعثمان1030242294189

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرحاليالشعيبية1030243294359

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحفاظسعيدة1030244294392

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمسبارلبنى1030245294408

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمليلهشام1030246294438

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشهابحنان1030247294515

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبرورحنان1030248294568

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخياطيإيمان1030249294704

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويناجحالرحيم عبد1030250295060

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكرينيحسناء1030251295094

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويارتيميزهرة1030252295336

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزعراويالهام1030253295519

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنعزوزحليمة1030254295600

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمتفكربشرى1030255295710

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياالدريسيمنى1030256295931

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحفيانهدى1030257296199

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشيكيرسكينة1030258296257

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعمرانيبيان1030259296446

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجودانالدين عز1030260296465

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمداعلشأمين1030261296484

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمداعلشأمين1030262296484

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالموزيديجعفر1030263296521

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحبشيالمهدي1030264297040

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمنوياميمة1030265297078

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالنديوريالدين نور1030266297343

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوركبةالزهراء فاطمة1030267297479

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياحديدوأيوب1030268297607

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالتمارفاطمة1030269297837

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويتغيازكرياء1030270297915
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالجبيليمراد1030271298519

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكويدرفاطمة1030272299157

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبورهدى1030273299511

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأفلونورا1030274299633

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصوصيورشيد1030275299664

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلخلوفيلبنى1030276299671

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبوبكرينادية1030277300315

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفتح نورزينب1030278300723

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخوتامالسعدية1030279301159

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياألشهبأيوب1030280301228

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبهوشخديجة1030281301603

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفارسيبلقاسم1030282301620

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياحنوشابراهيم1030283301871

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأقديمسعاد1030284301951

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحاجيعبدالكريم1030285302084

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبلميساويةمحمد1030286302096

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويافرديالسعدية1030287302282

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعليلمريم1030288302549

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياجنانسارة1030289302573

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالقائشيالمهدي1030290302624

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنزعريةحسن1030291302628

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكسوانيوهيبة1030292303430

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويرفيقسهام1030293303479

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينصريمريم1030294303610

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبونيتزينب1030295303661

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعريبيمصطفى1030296304320

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياالنصاريعمر1030297304413

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينعيممريم1030298304805

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحوضيحيى1030299304874

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياولعجاجخديجة1030300305040

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبزيويمينة1030301305225

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقادروأشرف1030302305284

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمعمررشيد1030303306142

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمنصوريسليمة1030304306370

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعبدالدائمالزهراء فاطمة1030305306443

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمعروفجميلة1030306306556

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسنينينجاة1030307306668

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمولوعسومية1030308307081

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمنارعبداالله1030309307093

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينماويزهيرة1030310307459

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعزيزينوال1030311307492

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلطرشابتسام1030312307891

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسعدانزينب1030313307926

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفاتحيحليمة1030314307943

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلطرشأسماء1030315308016

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبريك ايتشيماء1030316308190

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمنيرغزالن1030317308528

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشوقيحليمة1030318308548

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفخورينجية1030319308597

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعلولكوثر1030320308689

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلمزوقلبنى1030321308751

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويدرويشسكينة1030322309149

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالهيبةشيماء1030323309255

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالضعيفصفاء1030324309401

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبونصيرمريم1030325309591

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفكاكايمان1030326310096

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالوهليسلمى1030327310171
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوجدونيضحى1030328310514

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزاهراحالم1030329310522

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويياسينسفيان1030330310554

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأسامةإيمان1030331311097

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجماليمحمد1030332311131

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبردونيلحسن1030333311293

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياإلبرينيفاطمة1030334311388

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصخريمينة1030335311826

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلعظيمةأيوب1030336311897

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزروقحليمة1030337311978

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياالزهريفاطمة1030338312400

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفركونيايوب1030339312478

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمزةالهادي عبد1030340313079

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويناولمحمد1030341313086

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلبيضحسناء1030342313195

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحافظيالمجيد عبد1030343313832

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأمالحيوسف1030344313884

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأفريليمهدي1030345313982

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنانيزينب1030346314117

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسقراطصباح1030347314239

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياباحراويأسماء1030348314244

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجناحشيماء1030349314327

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزعميخديجة1030350314383

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالماجريالكبير عبد1030351314420

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبزارالسالم عبد1030352314767

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشلوحةفاطنة1030353314776

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوزازحمزة1030354315028

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكوريحنان1030355315108

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويدعماشيغزالن1030356315185

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوكريمسمية1030357315242

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحسنيخلود1030358315391

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعطيفيونس1030359315775

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالربيبحفصة1030360316138

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحقالالحسنية1030361316334

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالخالقيمليكة1030362316571

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشعنونخديجة1030363317139

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعسريمريم1030364317285

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوحسىحياة1030365317632

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويباموامحمد1030366318204

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويامهاضرأسماء1030367318330

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفاتحيسعيدة1030368318482

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسعيديمريم1030369318625

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحموتنينجية1030370318635

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويإدبالسعيد1030371318859

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحوس أيتسميرة1030372318866

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبامورشيد1030373319326

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالطهريشروق1030374319460

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحميدوشجهاد1030375319676

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزائرسهام1030376319729

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعطيوينادية1030377320038

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعباسيكوثر1030378320275

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأيوسفالعزيز عبد1030379320554

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرزاق عبدمريم1030380320704

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويازوغعزيز1030381320820

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمدنيمحمد1030382321073

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحشاتيايمان1030383321994

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعكرودالهادي عبد1030384322074
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبشينيفتيحة1030385322233

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياشرححسناء1030386322267

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعالمعبدالكامل1030387322394

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبلهديةالمنعم عبد1030388322904

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبريعلي1030389323261

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشالحخديجة1030390323745

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزعميكريمة1030391324017

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشريكياسر1030392324226

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياالدريسيحكيم1030393324244

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويافطيشهجر1030394324303

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوفتيحخديجة1030395324438

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقريشيمريم1030396324517

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبيروتياكرام1030397324726

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويابليديسناء1030398324738

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبرينورة1030399324760

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويداوودنورة1030400325037

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمحبأسماء1030401325089

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدباويفاطمة1030402325094

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويافندومليكة1030403325168

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبنحمانيبشرى1030404325316

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخليلامل1030405325530

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعفوزهرة1030406325558

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويملوكسكينة1030407325652

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويرحبيامال1030408325701

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويطواشايمان1030409325893

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمجوكالقدوس عبد1030410325956

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكردوحالهادي عبد1030411326378

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزيانيليلى1030412326393

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبندغةعتيقة1030413326610

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفهميسعيد1030414326908

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينيفشيخديجة1030415327126

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبربوشيسومية1030416327286

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينسابوريسارة1030417327561

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبعيجيهشام1030418327778

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسرقانيسناء1030419327860

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسفيرمحمد1030420327887

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبطاشيخديجة1030421328036

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقدافكريمة1030422328480

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخمليشالزهراء فاطمة1030423328513

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزهيريطه1030424328518

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلسباطيحورية1030425328548

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويقصوحمينة1030426328631

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكريمرشيدة1030427328754

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويغامرامال1030428329277

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسعيدسناء1030429329591

مديونة بلدية-  الخامس محمد شارعمديونةاألطلس التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياوبندرعفريدة1030430329690

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويشاكروداد1030431330083

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويابوالمكارميوسف1030432330479

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعكيسعيد1030433330511

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبوزارامال1030434330568

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأسمنإيمان1030435330696

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسعيد أيتالفتاح عبد1030436330832

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينيزارسعيد1030437330838

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياستقالليفاطمة1030438330897

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبوغنيمأمينة1030439331116

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويناعيمإيمان1030440331250

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالقوميحسناء1030441331422
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويانعينيعةبشرى1030442331481

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياالدريسيسميرة1030443331771

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالهاميننبيلة1030444332259

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمرتضىسومية1030445332313

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكوبوركفاطمة1030446332557

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالبوحسينيالغني عبد1030447332623

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبلخناتيعبداإلله1030448332733

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالبوكيريفتيحة1030449332823

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعزريمنى1030450332831

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعطارفتيحة1030451332832

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالقاسمينادية1030452333000

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعماريلمياء1030453333107

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكراريمحمد1030454333202

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعشبورةكوثر1030455333392

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلعفوثريا1030456333441

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياليوسفيخديجة1030457333536

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسمريلبنى1030458333608

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالشوميالطيف عبد1030459333703

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالزنداكيسهام1030460333902

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالمنصوريسكينة1030461334007

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويحمانيالفتاح عبد1030462334074

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكحالويزينب1030463334210

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفرعون أينالرحمان عبد1030464334274

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفاتحينادية1030465334277

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمصلحنعيمة1030466334300

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالصافيكريمة1030467334320

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلكروريمحمد1030468334562

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويباشالمحسناء1030469334573

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعامريحليمة1030470334835

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعلي ايتالزوهرة1030471334886

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويإخنشفاطمة1030472335179

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعياديفاطمة1030473335215

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأهاللنزهة1030474335243

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخضرسمير1030475335479

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبخشيفاطمة1030476335591

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعنونيخديجة1030477336224

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقدوخديجة1030478336496

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويوردانياسين1030479336831

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياللوزانيزينب1030480337005

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبوخضارةإلهام1030481337372

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياكيضوخديجة1030482338295

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمحفوظزينب1030483338355

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياسيةازكي1030484338539

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقصوححليمة1030485338715

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبوستةفاطمة1030486339447

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكيحلمونية1030487339484

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبشريوهيبة1030488339520

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكنزيلبنا1030489339814

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالحيرشحليمة1030490340047

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلوديالزهراء فاطمة1030491340145

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويزاك بنمحمد1030492340352

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويدويبيحمزة1030493340523

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويغزويسهام1030494340535

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويغالبسناء1030495340796

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويجوهرةسمير1030496340863

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسعدانياسين1030497341139

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخطابيحنان1030498341495
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مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالفرحاوينزهة1030499341809

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالديانيسمية1030500342168

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالزعفاوينعيمة1030501342636

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويخواصعتيقة1030502343067

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويرشيقرجاء1030503343106

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفهيرخديجة1030504343121

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعزيزينزهة1030505343172

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعواشمحمد1030506343360

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعالكأسماء1030507343483

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويرياضمحمد1030508343745

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفريسيحسناء1030509344697

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياكليلأمال1030510345323

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالوزانالهام1030511345324

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويخديجةالحسناوي1030512345334

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويجباريلبنى1030513345844

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويحدري االدريسيمحمد1030514346186

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسعادمريم1030515346232

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويتامورسكينة1030516346437

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويزينيفاطمة1030517346517

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبلعطوسالزهراء فاطمة1030518346913

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياوصالحاسمهان1030519347130

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمحبوبيسارة1030520347204

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمرنونسكينة1030521347312

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقاضيعزيزة1030522347317

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسعدونيمنال1030523347415

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالطالبيمليكة1030524347484

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمرادنجوى1030525348238

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويصفارالدين نصر1030526348446

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأمبيركوإسماعيل1030527348626

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعيفوريسكينة1030528348808

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالطنجيهند1030529349004

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويهجهوجيعمر1030530349112

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفهميراضية1030531349236

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوييعونعيمة1030532349804

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعطيخديجة1030533349828

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويوردانياسين1030534349960

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياإلدريسيفاطمة1030535350319

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالزدراويزهرة1030536350361

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلمعزيعزيزة1030537350511

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعبيدالزهراء فاطمة1030538350562

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالدقيقفاطمة1030539350570

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويباباعلييوسف1030540350833

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويخلدونالسعدية1030541351003

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويشيبوبايمان1030542351356

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويحدانيعائشة1030543351486

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكرمانيسهام1030544351816

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفارسغيثة1030545352158

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبركيكةاميمة1030546352310

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينجماوييوسف1030547352332

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعدناسالخياطي1030548352545

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويوضيفكوثر1030549352567

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقبالويعتيقة1030550352775

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالغناميزينب1030551352906

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكانينزهة1030552353214

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالراضيمريم1030553353702

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينقيرأسامة1030554354046

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياسماهريالدين جمال1030555354210
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينافعيلمياء1030556354233

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكيحلسهام1030557354346

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالوافيابراهيم1030558354820

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويجغيدرسميحة1030559355146

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالدراويكريمة1030560355239

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكاهيكريمة1030561355653

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعباس بنحمزة1030562355860

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعزماويالزهراء فاطمة1030563355965

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالراضيمريم1030564356185

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينعنانيكوثر1030565356206

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويدراحلمياء1030566356362

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسباعينوال1030567356538

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلمساعدةنجاة1030568356703

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمساعفمبارك1030569357051

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفؤاديهند1030570357142

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويشفيقمينة1030571357259

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويرادوانالمالك عبد1030572357371

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعرنوسيمريم1030573357425

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسقيمغنية1030574357612

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويانعينيعةمريم1030575358322

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالبيضوريأنس1030576358329

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويتحراميالمجيد عبد1030577358458

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبوشقيففايزة1030578358623

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويهموالحسنرشيد1030579358752

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويطاِهرشيماء1030580359099

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبالجبوشعيب1030581359162

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالمامونيبوشرة1030582360344

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلعقيراتكوثر1030583360470

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبرزوقأمال1030584360625

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويادسعيدنعيمة1030585360676

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالبيضوريشيماء1030586361202

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويشويخنزهة1030587361206

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبولباروضفوزية1030588361366

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويصادقنجاة1030589361431

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالحسنويهجر1030590361872

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأمغارزهرة1030591361887

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأبرايمحنان1030592361902

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمناويمرية1030593362433

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويحاميبشرى1030594362446

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكريراتعبدالوهاب1030595363167

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأجريريعبدالمالك1030596363219

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويامجاجخديجة1030597363809

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويجعفريسرى1030598364228

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويباإلماممريم1030599364261

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعياديرجاء1030600364433

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالسخيعتيقة1030601364632

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمفتاحتورية1030602368025

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقرشاويرشيد1030603368334

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكعبيالجبار عبد1030604369377

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمجيرشيماء1030605369474

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعدةنوال1030606369704

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالفراجيسهام1030607369707

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكاممريم1030608370260

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويإراويحمزة1030609373437

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويازرقمينة1030610373522

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلبروفيغزالن1030611373655

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمزايحميد1030612374083
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسداسيمنير1030613375166

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياخشيليعةجمعة1030614375196

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأبرقاويياسين1030615375335

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويازوويكخولة1030616376331

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويعبدوكريمة1030617378329

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمشروحيدنيال1030618378606

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالطوافيهشام1030619378898

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينصريخديجة1030620379782

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويرحبيحكيمة1030621379914

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالمغدرمريم1030622380049

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويكماليونس1030623381282

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويوعيسأيوب1030624381354

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخير فيهامحمد1030625381596

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالدوباجينوال1030626382092

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياالدريسي صبريغزالن1030627384400

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويقاطفنجية1030628384720

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويادربازياسين1030629384771

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويباديسهام1030630385826

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوييونسبهيجة1030631386726

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمولوعكوثر1030632386947

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبلمدنيوجدان1030633387394

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلوضيفييوسف1030634388366

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبولعقولمحمد1030635389868

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويتوضفيشتحسين1030636390366

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخياطيعتيقة1030637391508

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالصاحبيفاطمة1030638391975

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياخداميونس1030639392167

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالغزاليمريم1030640394048

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفرخيليلى1030641394396

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالفاضليالصباح نور1030642395324

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخليقييوسف1030643396820

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوينحالننادية1030644398341

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويفراحإلهام1030645398663

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالعابديزينب1030646398990

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويمسكينييوسف1030647399177

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويصابرحفيظة1030648399552

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالياكديحنان1030649400508

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويحقيالحق عبد1030650400639

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالزينالزهراء فاطمة1030651401589

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويامصاوبمريم1030652401682

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويسديرمحمد1030653402079

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالكيحلعتيقة1030654402114

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالخيرنورة1030655402556

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالمسكاويلطيفة1030656403194

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويلغويليخالد1030657403449

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالشاميياسين1030658404194

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويامرشيشمصطفى1030659404485

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويصابرخديجة1030660404880

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالحارديمصطفى1030661405036

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويبطاشيكوثر1030662405075

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأماديعمر1030663405688

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويأغبالوعبدالحق1030664406841

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياليونسيعلي1030665406850

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويالبدراويتورية1030666406906

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويطيسيإيمان1030667407085

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانوياعريبيأحالم1030668407206

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويصدقمينة1030669407367
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية- الثاني الحسن شارعمديونةالشاطبي اإلمام الثانويةاإلعداديةالعربيةالثانويجبرانأمينة1030670408107

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفتاحالرحيم عبد1030671408334

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعماريالزهراء فاطمة1030672408995

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالروكيسلمى1030673409344

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحسناويأسماء1030674409686

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلعرباتفاتحة1030675411129

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياالمغاريحفصة1030676411203

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبلفقيرالجليل عبد1030677411351

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويطرهينإيمان1030678412661

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشادليمحمد1030679412688

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمرضيخديجة1030680413160

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمامونيحسيبة1030681414009

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالغنبوفتيحة1030682414554

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعوروفيزكية1030683415210

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالهاروشالهام1030684415320

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالجرديالعزيز عبد1030685415399

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعباديكوثر1030686416045

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلهميشالحسين1030687416105

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأحمد إدعليالزهراء فاطمة1030688416963

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويصافيفتيحة1030689417505

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياعريباللطيف عبد1030690418182

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالسعدونيعزيزة1030691418689

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحشيكةالزهراء فاطمة1030692419257

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعيديحفصة1030693419306

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويظريفزهير1030694419488

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويصبريمحمد1030695419606

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوبازفتيحة1030696419995

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبخريصلطيفة1030697420105

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويتوتو ابنثورية1030698420536

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعرجونيمريم1030699420645

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكوماريهند1030700421600

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمومنيادريس1030701421656

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمنصوريسكينة1030702421825

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعروسيزينب1030703421906

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكوماريلمياء1030704422056

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالزواويمحمد1030705422322

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالبارديزينب1030706422816

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويباشالمنادية1030707423582

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبلهراديكوثر1030708423666

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحرتوناسمهان1030709423966

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالبتوللطيفة1030710424298

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالفزنيمصطفى1030711424426

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويقرطاسمحمد1030712424649

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمساعفسمية1030713424767

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحمدوشيسعيدة1030714424957

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبريشيالرحمان عبد1030715425186

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنيحيىادريس1030716425418

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبكباشيابتسام1030717425551

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويسرادنيشيماء1030718425903

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفونانالهادي عبد1030719426038

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالضعيفحنان1030720426395

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنسعيدخديجة1030721426536

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوهاللسومية1030722427083

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويضهرانيحسن1030723427357

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويسفراويخديجة1030724427366

1030725427491chaimaatourtitمديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوي

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبلفقيرالصمد عبد1030726427736
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويزهديمليكة1030727427986

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويسوعارهدى1030728428333

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينصراويحسناء1030729428490

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمدنبسارة1030730429475

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأكروجأميمة1030731429859

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويسليمرياض1030732430647

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحرشسكينة1030733430837

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالبقالهناء1030734431451

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكودانفتيحة1030735431537

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينافعوفاء1030736431656

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوكيليإكرام1030737432167

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالقنداليحسناء1030738432215

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوترخامعاذ1030739432958

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمصلوحيالمحجوب1030740433820

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحرجاويبشرى1030741434597

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويغنامخديجة1030742434930

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأحجامالشعيبية1030743434935

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويقزيبرفتيحة1030744435240

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينافعفاطمة1030745435319

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويادردورمنى1030746435658

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينصراويعزيزة1030747435802

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويهشيموإيمان1030748435997

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياعميرةمحمد1030749436186

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالواعرثورية1030750436554

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبسورخديجة1030751436803

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعبيدلطيفة1030752436853

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالطيبفؤاد1030753436924

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعمرانامال1030754436944

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالسحنونيإلهام1030755437407

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالجكانيفدوى1030756437456

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالماحيخديجة1030757437487

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمفتاحمحسن1030758437534

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويادردورايمان1030759437545

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبارةوفاء1030760437638

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجبرانسناء1030761437770

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحرملوفاء1030762437826

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالرفاليعزيزة1030763437845

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشقرونخديجة1030764437904

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفهيممحمد1030765438037

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأزهريأمال1030766438282

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمعطاويمحمد1030767438763

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالشيخ بنامال1030768439523

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنشيهبطامو1030769439816

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويخطريفتيحة1030770440805

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنار بلهشام1030771440894

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبومليككوثر1030772441087

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويزكداليشيماء1030773441727

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكاملالزهراء فاطمة1030774442583

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعنترمريم1030775442855

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالسقريحسناء1030776442935

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالتيكيتيمريم1030777444561

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأعرابنهيلة1030778444940

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياسماعينيسمية1030779445083

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعيشيجميلة1030780445349

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعطيويفاطنة1030781446074

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينصراويفاطمة1030782446306

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمزينوجميلة1030783446366
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مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالموليمريم1030784446370

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويدويميأسماء1030785446468

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويباليكشيماء1030786446595

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياولشكرخديجة1030787446920

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمراديخديجة1030788447046

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبقساسكوثر1030789447402

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحنيشجهاد1030790447575

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالواهليمينة1030791447864

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحبشياحمد1030792447927

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجبافييوسف1030793448063

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويماجدويسومية1030794448107

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويصابورفوزية1030795448255

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويماجدويحسناء1030796448341

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينصيرحليمة1030797448467

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحمداشيسومية1030798448663

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحرشيشنزهة1030799448737

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالياقوتيمريم1030800449287

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياخيفاطمة1030801449391

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلجوادالزهراء فاطمة1030802449416

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالزينسفيان1030803449768

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالبخيريالواحد عبد1030804449826

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحجياللطيف عبد1030805450266

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياإلدريسيعادل1030806450927

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعريشفاطنة1030807450944

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويدوفريجمال1030808451173

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالجباريحميد1030809451228

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبومهديحسن1030810451420

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعماريليلى1030811451466

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحيانيمحمد1030812452264

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمجهورسعيدة1030813452458

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبالميرسعيدة1030814452483

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالوالينادية1030815453369

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويدوارينجاة1030816453414

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنماضينادية1030817453434

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبحياويجهاد1030818453800

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفضولسوكينة1030819453892

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمهذبحسناء1030820453911

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالكماليسكينة1030821454172

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمازوزيهند1030822455302

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياريريسكينة1030823455441

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفاتحالسالم عبد1030824455478

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكلخيسميرة1030825456057

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلغماميفاطمة1030826456381

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالزباخامينة1030827457803

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويصدقيمريم1030828458654

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويباحو أيتمحمد1030829458791

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالخواضغزالن1030830459228

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمهرنزهة1030831459599

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمتوكلخالد1030832459778

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفنيامينة1030833459860

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعاطفختيمة1030834460266

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحسناويلحسن1030835460434

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحافظنعيمة1030836460972

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشمامأمين1030837461258

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالحالجالزاهية1030838461726

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويباسطإبتسام1030839461990

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبركاتيحليمة1030840462196
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالظاهروياسماعيل1030841462529

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكعةعثمان1030842462562

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينادرأسماء1030843463029

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعقيشىليلى1030844463582

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالصغيرسكينة1030845463711

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكريميخديجة1030846464897

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمحمديشيماء1030847465427

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجندلنادية1030848465479

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالصديقييوسف1030849465543

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالصيادإمان1030850466004

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويضميرالحكيم عبد1030851466352

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحسناويخديجة1030852466402

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحضريعزالدين1030853466466

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويضهيريشيماء1030854466791

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشريفة بنسليمان1030855467404

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشاكرالمصطفى1030856467773

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالقبابيغزالن1030857468356

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعاطفمليكة1030858468370

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالتوميهللا لطف1030859469135

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويرفيقاسماء1030860469505

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويادمباركاجميعة1030861470009

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبلخضرمحمد1030862470289

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالرصميفاطمة1030863470290

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويرفيعالعزيز عبد1030864470444

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمخلوقعزيزة1030865470748

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالربعيفاطمة1030866470902

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوهو بنحنان1030867470998

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحليميحسناء1030868471297

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمعزوززينب1030869471334

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالكمحيحكيمة1030870471352

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياكنونليلى1030871471520

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويوهيبيمحمد1030872471842

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحرشيشيماء1030873471906

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويهيلولفاطمة1030874471915

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمرسعبدالعاطي1030875472264

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجبرانيعبدالعزيز1030876472621

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكريندةنادية1030877472668

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويباحيدةخديجة1030878472772

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويواعمراننجية1030879473658

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويغزالنيالجليل عبد1030880474128

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمحمدالمعلم ايت1030881474406

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويوهبيخولة1030882474562

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمالكيالرحمان عبد1030883475076

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجيدنورالدين1030884475135

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويازلكخديجة1030885475332

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأكربالليلى1030886475383

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمساعدلطيفة1030887475637

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويرفيقفاطمة1030888475838

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويجوماريعلي1030889475999

مديونة بلدية-  مديونة جنانمديونةكنون هللا عبد اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياالعروويليلى1030890476857

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبغاديأيوب1030891477296

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياعقيبفاطمة1030892477523

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكداريمحمد1030893477531

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالقرشفاطنة1030894478579

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسرتالزهراء فاطمة1030895478782

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعمرانيمجاهد1030896479002

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحفضاويحياة1030897479009
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبونوارنادية1030898479348

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمشيشي اإلدريسيياسين1030899480258

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمريدزينب1030900481291

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالقبليجعفر1030901483429

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدحانيهشام1030902483923

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصفوانزينب1030903484155

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعنوزوفاء1030904484517

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبدرقاكوثر1030905484675

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزيانيمحمد1030906484971

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويراميفتيحة1030907484977

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمخلوفكوثر1030908485317

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكافيسهام1030909485332

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالسكاوياسماعيل1030910485469

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسرحانحنان1030911485499

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالهيلةشيماء1030912486496

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحيزميالباتول1030913486656

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويسمريرضوان1030914487427

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمروقلطيفة1030915487560

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالهيسوفيسلوى1030916488965

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأمهريعبدهللا1030917488988

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلوحيجميلة1030918490233

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبحيخديجة1030919490999

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكوكالجليل عبد1030920491611

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالتناغملتيبهيجة1030921491724

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمحراشيهله1030922491819

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزهرةحميد1030923492493

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأمتيريأسية1030924492595

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعيساويحنان1030925493038

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعنيدعماد1030926493201

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالساسي صبرالصمد عبد1030927493658

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمعزوزيسهام1030928493716

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالدوميإيمان1030929493815

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمواقيلحسن1030930494043

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحقيصالح1030931494622

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهونزيحسناء1030932494692

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلمغاريسكينة1030933494746

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعرشعبدالقادر1030934494766

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحيانيمحمد1030935494884

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمهيرحمزة1030936494996

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعروصيسعيدة1030937495083

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويربانيفاطمة1030938495097

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبركمحمد1030939495841

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهضارمجيدة1030940496115

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعكريجهان1030941496331

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعيبوسالدين صالح1030942496344

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويواديفاطمة1030943496504

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويناجيحسناء1030944496930

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبودالينعيمة1030945497055

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزرطةمريم1030946497455

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالقايدينجوى1030947497519

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالنواريسومية1030948497596

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويجميلوفاء1030949497613

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعسراويفاطمة1030950497700

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكرامخديجة1030951497787

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحكيمينادية1030952498360

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلحلوحمزة1030953498946

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزيديالزهراء فاطمة1030954499262
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلعرايشالزهراء فاطمة1030955500050

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلشهبفاطمة1030956504044

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبركاتشعيب1030957504073

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياحبيبي ايتسعيدة1030958504359

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزريولعادل1030959504423

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلحلومديحة1030960504735

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويهينوسأسماء1030961504908

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعسريفاطمة1030962505575

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالشعشاعسمية1030963505744

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحكايوخديجة1030964505765

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويميالليفاطمة1030965506227

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحرماويخديجة1030966506314

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويرحماويحسناء1030967506576

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالرمشمليكة1030968507441

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخضيرةخديجة1030969507626

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشاكرنادية1030970507714

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبطاشعبدالسالم1030971507946

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكواينعيمة1030972507961

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويصبريحنان1030973508046

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويزراريرشيد1030974508631

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالغراوشفاطمة1030975508803

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويأسرارخديجة1030976510208

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخيارسعيدة1030977510299

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمنصوريخديجة1030978510481

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياعليويمحمد1030979510609

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمفتاحهدى1030980510631

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوراسكوثر1030981511012

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفاريسفاطمة1030982511056

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويادارحنان1030983511314

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالناصريبشرى1030984511417

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالفاطينحليمة1030985511862

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياألزهريلطيفة1030986512312

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعوفيرسكينة1030987513011

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمرابطدنيا1030988513236

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمهدوليجهاد1030989513249

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلحرشبشرى1030990513688

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشاكرحياة1030991514581

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحمانيحمزة1030992515762

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكنديكريمة1030993516146

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويارخاالرحيم عبد1030994516226

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياقطيرةسعيدة1030995516381

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويلودينيهللا عبد1030996516708

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينفخةلطيفة1030997517539

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينديوسفأسماء1030998517705

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياجغيدرإيمان1030999517947

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينظيريسعيدة1031000518820

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالخطباوياحمد1031001519196

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويساهيعزيزة1031002519869

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبورزيقفاطمة1031003519905

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبوعنكةرشيد1031004520873

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينهيرياحمد1031005521000

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمجدوبنوال1031006521079

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبوركينورة1031007521835

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبكارإيمان1031008521941

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبضلةهدى1031009522073

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويوضيحخديجة1031010522180

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالمامونربيعة1031011522250
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويفرحانيعزيزة1031012522590

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبومشيطةزهيرة1031013522907

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعادلرحمة1031014523628

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالشرفيأسماء1031015524582

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشوكريخديجة1031016524646

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويادبوصابونأسماء1031017526196

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويعريشيونس1031018526241

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعالويالكريم عبد1031019526834

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعسريليلى1031020528001

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحنوشزينب1031021528015

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالعباديهند1031022528162

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويشهيمريم1031023528327

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويملوكمونيا1031024528795

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبطايالحسنية1031025528857

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويخويلدخديجة1031026528991

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالخلقيشعيب1031027529776

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالزهراء فاطمةالمختاري1031028529865

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبيتارأسماء1031029530964

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويحفصيرشيدة1031030531129

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالنوريالعالي عبد1031031532057

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويضهرانيسكينة1031032532126

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالصالحيهشام1031033534612

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحسينيسارة1031034535052

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويإديوسففاطمة1031035535195

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوياسداسيحكيمة1031036535342

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوييداريالعالي عبد1031037535389

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالحاج بنعثمان1031038536482

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويرعودسكينة1031039536562

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبلفقيهامينة1031040536815

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالكيحلخالد1031041537425

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانوينجاحأسماء1031042537777

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالخياريياسين1031043537937

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويكزايبسيمة1031044538328

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويمطيبمريم1031045538474

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويطهرخديجة1031046538483

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويتريكيبهيجة1031047538727

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالشاتيإيمان1031048538813

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويبراموالمصطفى1031049539246

مليل تيط بلدية-  الياسمين جنانمديونةخلدون ابن التاهيلية الثانويةالعربيةالثانويالبخاريسعيدة1031050540059

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمصدقمصطفى1031051540105

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمزوزهاجر1031052540176

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمحمديامينة1031053540960

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبلعفرخديجة1031054541068

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمسفيعإلهام1031055541150

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمشاطالهام1031056541871

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلعشير ايتنوال1031057541977

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأعرابرشيدة1031058543103

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمنصور ايتخديجة1031059546094

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلمعفروفاء1031060546207

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعابدمديحة1031061546529

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوييعيش ابنرشيد1031062546661

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالبطغزالن1031063546679

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالرباحيمريم1031064549433

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمعتوقحياة1031065551822

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالرضى ابنهدى1031066552588

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالشعيبيإلهام1031067552908

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشهبونأسماء1031068553853
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويرقو بنعماد1031069554248

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفقريمها1031070555901

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويانجارناالله عبد1031071556995

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويزكيالزهراء فاطمة1031072557444

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحلوانهند1031073557503

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلودينيمحمد1031074558921

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبجةخديجة1031075559928

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويراجيعبدالغني1031076561700

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويزهيرمريم1031077562256

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمرابطيمحمد1031078562408

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويوعكيسفيان1031079563280

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالغزالمحمد1031080563431

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالشويبجمال1031081564948

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبركيكحسناء1031082566346

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويريانفاطمة1031083566488

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويوديعهجر1031084567836

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأمازيغصباح1031085568348

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالفحلخديجة1031086568370

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنفريحةالمصطفى1031087569545

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلبراهميالرحيم عبد1031088570268

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبالحسن ايتالفتاح عبد1031089570834

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالصالحيمريم1031090571419

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأفنديغزالن1031091571468

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأوسارحنان1031092572283

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمكوارزينب1031093572779

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياباهسمير1031094573032

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمشماشأيوب1031095574045

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويدراجخديجة1031096574462

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأقرعيأسماء1031097574871

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمحسنطه1031098575511

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأبوالفالحأسماء1031099576029

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلوهابأسية1031100576571

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمرابط كوشيحبيبة1031101577127

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشنعنجاة1031102578265

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياخرازمصطفى1031103578858

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلمعلمسعاد1031104580746

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكريمسومية1031105581172

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويابوركزهرة1031106582116

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويتقةمريم1031107582621

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبيروكزينب1031108582708

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوشتاوينزهة1031109585737

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوسحابزهيرة1031110586861

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكومرمحمد1031111587013

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالوكيليسارة1031112588674

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويصالحيحكيمة1031113589270

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويدحيميالهام1031114589855

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمزيانشيماء1031115590807

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالرداديزينب1031116592984

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفائقهدى1031117593119

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالكرشابراهيم1031118593297

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالوفيمريم1031119593326

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكروشيعزالدين1031120593389

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفلواشعزيزة1031121593993

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالزاتمريم1031122594339

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياوجانادية1031123595108

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشهيرفتيحة1031124595597

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحسنحسن1031125596008
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 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويزياننورة1031126596151

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلطفيعائشة1031127598026

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعبدونيأيوب1031128598108

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويغايديخديجة1031129599576

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياشويخاندنيا1031130600302

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبوركعدنيا1031131601079

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبنعيادمينة1031132602264

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويقاصدمحمد1031133603305

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويخرموش أيتمريم1031134607005

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمالكيسعيد1031135607009

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعزمويالسعدية1031136608862

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويسعفانعلي1031137609162

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياالدريسي الرياحيحسناء1031138610552

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوينورالدينهشام1031139610990

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويوديعهدى1031140611501

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلحسن نيتمصطفى1031141612575

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويحصادسارة1031142613323

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبالمودنزهيرة1031143614674

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويشنيفوكوثر1031144615041

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعبودوفتيحة1031145615623

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويأماططوياسمين1031146615811

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويياسينغفور1031147616108

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالعسريرجاء1031148617430

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالكيريفتيحة1031149617512

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوي.مسجل.مسجل1031150618393

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعلشاننعيمة1031151618760

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويعمو أيتسميرة1031152618796

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويلمخططالدين صالح1031153618813

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوياعبيدالفاطمة1031154621390

1031155623665SamiraLabchirمليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانوي

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويفكرونزكية1031156624307

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالمنانيخديجة1031157624654

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويموجودحياة1031158625190

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالسعوديهشام1031159625722

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويمكاكإيمان1031160625997

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويكرامأميمة1031161627369

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويابوالخيرسومية1031162627613

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويانوارعتيقة1031163628537

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالزاويةغزالن1031164630452

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويخديجةسليماني1031165245215

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويبن جميعةلطيفة1031166483355

مليل تيط بلدية-  بدر تجزئةمديونةبدر اإلعدادية الثانويةالعربيةالثانويالسرحانيسعيدة1031167260030

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكوديالإلياس1110001240450

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويارويسآدم1110002240730

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسلمانبدر1110003241016

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخدريالمهدي1110004241593

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقصيراليزيد1110005242042

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصالحييوسف1110006242044

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحرفوفايوب1110007242163

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلموسىعبدالرحمان1110008242413

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقنديلمحمد1110009242507

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجمرةعبدالصمد1110010242891

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحسنانايوب1110011242954

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينورعصام1110012243128

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعبسيهيبة1110013244278

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعارفعبدالصمد1110014244346
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهيالمياسامة1110015244778

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوسيفسعد1110016245026

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمسطاسييونس1110017245027

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعلوي الرزاق عبدياسين1110018245080

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفخرانرضوان1110019245083

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعطاوييوسف1110020245537

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرابامحمد1110021245749

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحجوبيمحمد1110022245835

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمسويامل1110023245878

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأمهربشرى1110024245923

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمرضييوسف1110025246288

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكريمابراهيم1110026246661

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمسرارأنس1110027247075

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمسعوديمحمد1110028247082

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالراميالدين صالح1110029247093

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقاسميحمزة1110030247166

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويإربعينأمين محمد1110031247375

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقنديسيالصمد عبد1110032247425

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصغرانيالزهراء فاطمة1110033247452

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويياسينأصبان1110034247575

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعينطه1110035247594

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشهبيعدنان1110036247720

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشنانكريم1110037247827

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوزيديسمير1110038248366

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحمداويرضوان1110039248713

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحافظياسين1110040248753

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالحمديخديجة1110041248932

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسي الصابرعبدالجليل1110042249299

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبونوةسهام1110043249596

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحاجيامال1110044249603

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسراويأحمد1110045250272

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعروبيعبدالواحد1110046250709

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدواليزالالياس1110047250793

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسي عت ابنحسن1110048250891

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياليوسفيزكرياء1110049251354

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعدانايمن1110050251541

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوزكراويياسين1110051251631

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوشكرةمحمد1110052252011

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويساجيأميمة1110053252701

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباباالرحيم عبد1110054252721

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغزاليصفاء1110055252780

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينانيالزبير1110056252919

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمونيالمهدي1110057253068

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوهبيزهير1110058253069

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويراسليزكرياء1110059253132

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصبيرأنوار1110060253150

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويروكيمهدي1110061253242

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصديقيإلياس1110062253257

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحبيرالمصطفى1110063253369

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفتاشالدين بدر1110064253511

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالطيفوريأيوب1110065254285

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجاللالزهراء فاطمة1110066254417

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحبيالصديق محمد1110067254500

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشرودزينب1110068254622

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدين نورمنير1110069254910

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوعمريسعد1110070254988

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبدالمولىالدين صالح1110071255041
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوعزيهشام1110072255059

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويافليسأنس1110073255146

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخويا ايتمحمد1110074255151

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبرغازيابراهيم1110075255388

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحايديدعاء1110076255437

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرشيديالمكي ياسر1110077255876

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعالويسلمى1110078255880

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشرقاويالهادي عبد1110079256196

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشهيرالمهدي1110080256260

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوكيدحسين1110081256280

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويناجحمحمد1110082256335

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسييوسف1110083256348

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسليمرباب1110084256605

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدين شهابأمين1110085256621

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجادحاتم1110086256649

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغالبلحسن1110087256854

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأكبورالمهدي1110088257190

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشجرةالمصطفى1110089257709

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسكينةالوصيف1110090257728

1110091257782AyoubAlahianeالحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالراجيعلي1110092257874

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعرباويالواحد عبد1110093257914

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفدوإسماعيل1110094258039

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعكروديعبدالحكيم1110095258103

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحضيگيعادل1110096258168

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحمدونيكوثر1110097258350

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزيوريعادل1110098258738

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوردأيمن1110099258979

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصنعاويعبدالحق1110100258993

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفاطيميأمين1110101259211

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمنانهدى1110102259686

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبدالنحمزة1110103259730

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنخديررحاب1110104260055

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمطيبجالل1110105260565

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحكيمابتهال1110106260809

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالركاديهيبة1110107261114

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخلفيدنيا1110108261695

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزريكةسارة1110109262137

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخضيرعثمان1110110262736

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشونيايوب1110111262833

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصادقالحق عبد1110112263384

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسفيرعبدالعالي1110113263404

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمنتصرخديجة1110114263819

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأنفيأسامة1110115263863

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنويأيوب1110116264315

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهوم بنعصام1110117264427

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشدانيرضوان1110118264517

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنتابتأميمة1110119264616

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعريفشيماء1110120264667

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكمالالتوفيقي1110121264777

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويميناريونس1110122265229

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويملوكحاتم1110123265292

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبزةإيمان1110124265389

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحماد أيتأيوب1110125265570

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحاجززكرياء1110126265718

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوارتيحمزة1110127265900

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعودياسين1110128266438
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الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينفيسجيهان1110129266631

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزركيسلمى1110130266717

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرسوانيالمهدي1110131267130

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأفنينأمال1110132267184

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوطاهركمال1110133267448

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجميأشرف1110134267644

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكريمالعالي عبد1110135267760

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعماريمعاد1110136267956

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسي الفقيه ابنعثمان1110137268030

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوطيبيوسف1110138268137

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمجاهدالعاطي عبد1110139268205

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشعبيالدين بدر1110140268207

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلحضىعثمان1110141268703

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنايخديجة1110142269197

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقادر عبد ايتمريم1110143269334

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبكارنسيمة1110144269445

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعلوي النعنعرضى1110145269965

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعكاديسعد1110146270036

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحميديوسف1110147270384

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشهادعلي1110148270473

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباهيعصام1110149270581

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويراضيعزيز1110150270689

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنفيسيانس1110151270830

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأنسحمراوي1110152271071

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعموريإسماعيل1110153271186

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعكلةالدين صالح1110154271390

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرزوقياسين1110155271522

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقالشاميمة1110156271646

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوجعفرمحمد1110157271889

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتفالحتامال1110158272079

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبالخوضةكمال1110159272282

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياتلعينتعزالدين1110160272347

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدغارمروان1110161272571

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمكرومعبدالحق1110162273032

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرومخولة1110163273126

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعتزنهيلة1110164273453

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسباعيشادية1110165273556

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحربيليطارق1110166273691

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعليوانحنان1110167273722

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويضعيفأسماء1110168273728

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعمارضحى1110169273775

1110170273801ZakariaAzizالحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتارغيحمزة1110171273876

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرزقيمحسين1110172274684

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعمريعبدو1110173274702

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويطالبيحمزة1110174274901

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرياضمحمد1110175275221

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغندورالهادي عبد1110176275389

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبعاش الرحمان عبد 1110177275488

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوبيشةمراد1110178275982

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصويريسليمة1110179276114

الحسني الحي مقاطعة عمالة- الهناء حيالحسني الحي الهناء  اإلعدادية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسي أبوحفصيوسف1110180276224

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلطيفمنير1110181276242

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالميطاريحبيبة أحالم1110182276383

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنشيكرسفيان1110183276428

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهوزتوفيق1110184276448

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعالء أبووليد1110185276614
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعواسيميلود1110186277043

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرسامالزهراء فاطمة1110187277049

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحيمرغسان1110188277092

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينحاسايمن1110189277387

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدباحالزهراء فاطمة1110190277457

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالناضيسعد1110191277973

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسالبالدين تقي1110192278237

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجبارمريم1110193279139

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوقاسمصفاء1110194279156

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحضراويزينب1110195279359

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعروفعثمان1110196280150

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحموتيانور1110197280191

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهوريسماح1110198280270

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمسعوديياسين محمد1110199281629

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكربوبيعبدهللا1110200281797

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخيمحسين1110201281915

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلخطيرأيوب1110202282137

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبدالجميلعبدالقادر1110203282489

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقريبشزكرياء1110204282642

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالتباعيوفاء1110205282808

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحرشيأيمن1110206282826

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهاتفسلمى1110207282900

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرضوانيونس1110208283140

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمباليكلثوم1110209283503

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفنونيوسف1110210283725

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخضرمحمد1110211284322

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحويدرالزهراء فاطمة1110212284329

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحماد ا ايتمعاد1110213284452

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدرييي ودزكرياء1110214284941

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعتميمريم1110215285172

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمهتدياللطيف عبد1110216285442

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفهميوسيم1110217285978

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمشاشتيأحمد1110218286442

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمودن أيتيوسف1110219286567

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمصدررضى1110220286706

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفسكاوييوسف1110221286943

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفطريأيوب1110222286973

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغزيانأيوب1110223287000

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوهالفحسام1110224288076

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمانيحمزة1110225288437

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحمد أيتخديجة1110226288528

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسندبيالحسين1110227288583

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدحوأسامة1110228288667

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبودراعالعالي عبد1110229289261

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالداواللينأمين1110230289545

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالدريسيأسامة1110231289586

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخونتيجنات1110232289709

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزرواليالمهدي1110233289843

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجويريحنان1110234289965

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبيوضإسماعيل1110235290045

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحضريأيوب1110236290050

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجوهريامينة1110237290312

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبويوآدم1110238290331

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأمركيخولة1110239290490

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعفسةزكرياء1110240290520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالميرأيوب1110241290672

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوحميدةأسامة1110242290819
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوضافمونيا1110243290999

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينورالحقكوثر1110244291118

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكميلينهيلة1110245291134

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامحيمحاسماء1110246291558

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويإدعبدهللايوسف1110247291606

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمونيامال1110248291620

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدوحيسفيان1110249291741

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياكريرمنير1110250291782

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحجيناجي1110251291904

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحيانيريم1110252291956

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعمراويايوب1110253292021

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويماللالموجود عبد1110254292162

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباعزيزيونس1110255292171

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزميطةنوفل1110256292648

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلقاضيامحمد1110257292803

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشفيقيأسامة1110258293022

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمطهررضوان1110259293046

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبالقاسميمنير1110260293206

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعربيأسامة1110261293247

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياجليبنعثمان1110262293262

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمونسكريم1110263293276

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمزواريليلى1110264293415

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالداوديهناء1110265293438

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهرادييونس1110266293558

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياجليبنهدى1110267293567

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزينشيماء1110268293648

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبيوضالمصطفى1110269294255

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحيدسياسماعيل1110270294639

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمجدولمريم1110271294847

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفراجكريم1110272295337

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياعنياتزهير1110273295535

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينصيفايوب1110274295869

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعطيمروان1110275296072

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكوثرإيمان1110276296488

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحائلحمزة1110277296781

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعارمأيوب1110278296843

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعضورسارة1110279298109

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخزرونايوب1110280298865

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهوريأحمد1110281299009

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعسعوسحسنة1110282299491

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعباسيتوفيق1110283299626

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوالي اإلدريسيمحمد1110284299929

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنطوريعبدالعالي1110285300424

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباهضشيماء1110286300659

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباديصفية1110287300735

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويملبيخديجة1110288301643

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياطمعيامين محمد1110289302436

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبو ابنالصمد عبد1110290303339

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحارثيعبدهللا1110291303920

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمرسطارق1110292303921

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمدغريالزهراء فاطمة1110293303948

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحاكميعدنان1110294304474

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمساويأيوب1110295304508

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالطالوعيسارة1110296304726

1110297305112SoufianeDarouichiالحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأكسارمروان1110298305454

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخبائبمحمد1110299305456
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسرايأمين1110300305672

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامريزيكأنس1110301305822

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوقانس1110302305969

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأوشيخرشيد1110303306491

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقيلشأسماء1110304307135

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالتالليعدنان1110305307181

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمكلفبالل1110306308270

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبدالرازقمحمد1110307308562

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخردوشأيوب1110308308692

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعيديحمزة1110309309135

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصالح ايتالعزيز عبد1110310309373

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتحفةعزيز1110311309545

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشاكرالعزيز عبد1110312309949

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمكريممنى1110313310074

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشتوحيأمين محمد1110314311194

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوزيدعثمان1110315311329

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعسلييحيى1110316311404

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالميشيماء1110317311902

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعوادياحمد1110318312166

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحماميسعاد1110319312359

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالخيام عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوفضلةسلمى1110320312769

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويادمالعمراني1110321312955

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلقضيخديجة1110322313102

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجميليرشيد1110323313425

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويختارعبدالجليل1110324313445

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياعبيدةيحيى1110325313789

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبكورينجالء1110326314063

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشلكويسعيدة1110327314163

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياهدىيوسف1110328314587

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبنينيعماد1110329314615

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعالنيالدين صالح1110330314883

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفؤاديايوب1110331315062

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبالليمروان1110332315309

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشرفاويإيمان1110333315585

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوشاديأنس1110334315814

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقزيبريربيعة1110335316093

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعثمانينبيل1110336316120

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشائبمعاذ1110337316157

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشرجيمحمد1110338316785

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتابيةعبدالحكيم1110339316862

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرحيلأيمن1110340317333

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمختار ايتفاطمة1110341317409

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأزيرةالمهدي1110342317519

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقدميري الدبيأنور1110343317520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوريقيابراهيم احمد1110344318450

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأعرابالمهدي1110345319057

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباسالمسفيان1110346319115

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفارسأنس1110347320598

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعابدايمن1110348320808

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبركاويالصمد عبد1110349321033

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأفكيريبوشعيب1110350321229

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمجناويليلى1110351321243

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياعزا أيتأشرف1110352321690

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمراحيأيوب1110353322161

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأمزيلمحمد1110354322207

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمصيليصفاء1110355322310

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرموسيحمزة1110356322578
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الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتريشت ايتهشام1110357322960

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرؤوفحديفة1110358323606

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقاسميحمزة1110359323798

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوالحسنيونس1110360323984

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالساقيشيماء1110361323991

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنعناعيهجر1110362324075

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمغاريخديجة1110363324699

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدرويشسكينة1110364325186

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفدانيأمينة1110365325495

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوسرحانيحيى1110366325852

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنعيميسهيل1110367326122

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكنسوسأيوب1110368326715

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوردانايوب1110369327015

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامعيدةبشرى1110370327282

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغنبوريزكرياء1110371327573

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلشقرابتسام1110372327771

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعيديفاتحة1110373327947

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفتحيهشام1110374328228

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجاسمأميمة1110375328466

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعلي ايترضا1110376328996

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعمرانيايمان1110377329522

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنهيمةرضا1110378330107

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمموريعبدالمولى1110379330345

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقدمارانس1110380330772

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبللوشحمزة1110381331193

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقبليهشام1110382331428

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنشلوشاميمة1110383332569

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجديأمين محمد1110384333327

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفقريسفيان1110385333351

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويايكلديوسف1110386334233

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلحمام بنمصعب1110387334520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينوريحمزة1110388334627

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهاللالرحيم عبد1110389335221

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوفيوفاء1110390335387

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوطالبسعيد1110391336282

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالغزاويعزالدين1110392336383

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقزبورخولة1110393336585

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحنصاليطه1110394336613

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويانيسماريا1110395336874

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوستةمونية1110396337394

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهيرأيوب1110397337718

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمشهبأشرف1110398337932

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغناججهاد1110399338019

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغازيحمزة1110400338242

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالحسينيعثمان1110401338255

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشانعمنير1110402338699

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفقيريخالد1110403338751

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبرباشعادل1110404338796

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكبوريزكرياء1110405338805

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصديقصالح1110406339003

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسلماايمن1110407339356

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمرغالةزكرياء1110408339848

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحبشياميمة1110409339999

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعاقيلخديجة1110410340034

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبالخديرالزهراء فاطمة1110411340698

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياجديةشيماء1110412341759

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرامحمزة1110413341863
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباديحمزة1110414341927

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحجوجيأيوب1110415342244

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأنسبلحسيني1110416342661

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفوزيابراهيم1110417342888

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويطنجييحيى1110418343883

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنحفوااحمد1110419343897

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحسنيمعاد1110420345405

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحيانيمحسن1110421345608

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلكوشيونس1110422345873

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشفيقيوسف1110423346146

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبياضهيام1110424346171

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويميةنزهة1110425347000

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمطرازعماد1110426347118

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجبيراكرام1110427347240

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلوزنةياسين1110428347520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعمرويأمين1110429347910

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبيدةعثمان1110430348290

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالطالوعيأميمة1110431348548

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحكماويمعاد1110432348685

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقرافيمحمد1110433348797

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلهوسالعظيم عبد1110434348804

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتجليالمهدي1110435348857

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينتاجتوفيق1110436348951

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزكيرمحمود1110437349062

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمبتسمالهادي عبد1110438349316

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشوافالمصطفى1110439349628

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسموحبدرالدين1110440349678

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويواحونورالدين1110441349827

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحفاضيسلمى1110442350195

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلسماعيلي العلويحسين1110443350520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمليحيونس1110444350687

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدنكاطييونس1110445350748

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدانيعزيزة1110446350939

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمهدرشاسماعيل1110447351554

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينفتاحيخديجة1110448351570

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبارزسكينة1110449351754

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فاتح الحاج الربيعي ام شارعالحسني الحيالعاص بن عمر التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالديانيعبداللطيف1110450352154

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهلليعدنان1110451353133

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالكرازنادية1110452353462

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدوباجيسعيد1110453354196

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفلحاويأسامة1110454354263

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمصاطفيأيمن1110455354295

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهيانشيماء1110456354547

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكروم بنمحمد1110457354866

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبكريخديجة1110458355292

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرقيبالدين حسام1110459355723

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعزيزيحميد1110460356308

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبدربيسعيد1110461356759

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحمديمروان1110462356837

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالغاشيعزيز1110463356904

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالراشيديحمزة1110464356955

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلحلومحمد1110465357512

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحربيرضوان1110466357537

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجبليمروان1110467357558

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحند ادأمين1110468357780

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياكريشأيمن1110469357896

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوعيدرقية1110470358057
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعطارمحسن1110471358369

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوفاء أبوربيع1110472358757

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلمزوزيصفاء1110473358789

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمدينةحمزة1110474358795

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمنورعثمان1110475358821

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصديقمريم1110476358902

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدبيانيليلى1110477359060

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكداريالدين عالء1110478359154

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبطاريهند1110479359385

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويناصريامين محمد1110480359503

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبالخوضةسكينة1110481359630

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسويفيسارة1110482359877

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوجناحإبراهيم1110483359966

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعالبيالخليل1110484360015

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجوادايمن1110485361218

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعربيشيماء1110486361490

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفرنانأمل1110487362340

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمتقيالباقي عبد المهدي1110488362408

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالناميتوفيق1110489362512

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحميدادالرزاق عبد1110490362859

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمرفوقياسين1110491363007

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهالليزهرة1110492363348

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهورإيمان1110493364649

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبورمانةأشرف1110494365366

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجرمونينادية1110495366594

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقريشيأيوب1110496367394

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفايزيايمان1110497368479

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخاتمليلى1110498373387

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفقيهياسين1110499374436

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمسعوديزكرياء1110500374466

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسكينزينب1110501375037

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفقيرعمر1110502375205

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمهتميالياس1110503375360

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمونيةبنشريق1110504377541

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحبشيالصمد عبد1110505377985

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعباضلأيوب1110506378536

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشكيرسعيد1110507379658

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزاهيرالدين بدر1110508380075

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأمينبدر1110509381312

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمديحمزة1110510381956

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلغليميعبدالعلي1110511382266

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخديريابتسام1110512384182

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصابيرهجر1110513386528

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمالك ايتعتمان1110514388306

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأدراسالمهدي1110515388419

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقهواشيزكرياء1110516388725

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخضارالمصطفى1110517389215

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالراصيالمهدي1110518392473

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشداديهاجر1110519393312

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويموصوفالزهراء فاطمة1110520393768

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويطويلثورية1110521395412

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحالجأمين1110522398448

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلبطاشفتيحة1110523399420

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزرايديمروان1110524399510

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأوهموسعيد1110525399732

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمامونيعبدهللا1110526400277

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالدابيالمهدي1110527400400
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمصلوحي الشريفمروان1110528401146

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنسىحمزة1110529401349

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوطرفجواد1110530403475

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرومييوسف1110531404316

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخرخاشيوسف1110532404644

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزكرياءوفيق1110533406607

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلوباتأشرف1110534406950

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمطلباسامة1110535408004

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمقتديرشيد1110536408225

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزغوليوسف1110537408815

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتائقعبداإلله1110538409838

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشيبوبسعد1110539410453

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمعيزيايمان1110540410893

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياعابدابراهيم1110541411459

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلقرعحمزة1110542411622

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمشبالالمهدي1110543411741

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعدانأمين1110544411850

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمهاجرحمزة1110545412084

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعباسيوسف1110546412183

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرويشةمروان1110547412219

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالدريسيالمهدي1110548412261

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبامحمدالعزيز عبد1110549412684

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفنانياسين1110550412717

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلعنياسهيل1110551412871

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغفيريعادل1110552412886

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأكرامأيوب1110553413799

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويايمسكرونحمزة1110554413960

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوكعيباتفاتن1110555414576

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقانونرشيد1110556414932

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصاديقزهير1110557415279

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمنصورمحمد موالي1110558416590

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويملوكخالد1110559417073

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسكريرشيد1110560418217

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحلوايأيوب1110561418905

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفرعونيياسمين1110562419648

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلكوهية ايتأنس1110563419982

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالناصريربيعة1110564420111

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقبابكوتر1110565420173

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويركراكياسماء1110566420198

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلكحلمحمد1110567421703

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمنصوريمحمد1110568422325

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقجيدعمحسن1110569422370

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبشرأسماء1110570423399

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحمدونيسمير1110571423887

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمعاودةحسناء1110572424594

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويققازعبدالكريم1110573425236

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشعيبينادية1110574425727

1110575425885alaeel hassounyالحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشرقاويعزيز1110576426019

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكموالحسين1110577426113

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكدريامال1110578426137

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنحمومريم1110579426455

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقباجمحمد1110580427053

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالكهفيالحميد عبد1110581427800

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدرويشرشيد1110582427926

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياوجامحمد1110583429438

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلوقيابتسام1110584429587
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسبوعيمعاد1110585429722

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالورديكريمة1110586429963

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغسموكيعصام1110587430251

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامحند سيدي ايتأميمة1110588430371

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشاكرسعيد1110589431854

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسريىمحسن1110590432699

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبرهميابراهيم1110591433338

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياشاللالدين بدر1110592433523

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحفيضيالواحد عبد1110593434648

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويانوارطارق1110594435620

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابوطالبمحمد1110595436205

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعراشنورالدين1110596436744

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحنينيوسف1110597437145

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصلحالمهدي1110598437409

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهناويعبدالغني1110599437560

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينشدةزكرياء1110600437646

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعطارجالل1110601437715

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشيبوبالزهراء فاطمة1110602438013

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبكاريكوثر1110603438121

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلغزاونينبيل1110604438758

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعيسىالبوكيلي1110605440029

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامعيطفتيحة1110606440197

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمجيدسعاد1110607440925

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخلوقيمنير1110608441152

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصوفيمحمد1110609441534

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوييالياإلله عبد1110610441556

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزتونأشرف1110611441687

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسيراتهيثم1110612441799

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمجدولهجر1110613442152

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصابرييونس1110614442550

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصبريسعيد1110615442633

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصبريخديجة1110616442968

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفاطميياسين1110617443733

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسوهديحمزة1110618443804

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعرويكمال1110619443878

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعزيزيالمجيد عبد1110620444657

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفضالويبوشعيب1110621445093

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعيارالعالي عبد1110622445235

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكريمنيهدى1110623445580

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلخضاضرييوسف1110624447456

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزياتمروان1110625448145

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينشاطاميمة1110626448155

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبوعدانييوسف1110627448305

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالجزوليجواد1110628448392

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحنفي فناسيسارة1110629448800

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزطيزينب1110630449813

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمرابطكوثر1110631449916

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلفحلبهيجة1110632449998

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقتريالمهدي1110633451214

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجبرانالحميد عبد1110634451981

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوالكوثر1110635452121

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقبابرضوان1110636453291

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأعبورةحمزة1110637453681

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسويطامين1110638454480

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوطالبعمر1110639454885

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعاشيايوب1110640456362

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعسليايوب1110641456443
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبعيريررضوان1110642456488

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقاسميعثمان1110643456553

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقاسميالمامون1110644456802

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرحماويالمهدي1110645456813

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباحسبينيمحمد1110646456993

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحريزيأمين1110647457259

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحوزيرضوان1110648458662

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوكريممروان1110649458971

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة فرح السالم حيالحسني الحيالفطواكي حمان التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتاجالدين بدر1110650459296

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمدونيالمصطفى1110651459520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوزرديالكريم عبد1110652461167

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدوخهشام1110653461998

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياشرواوليلى1110654462387

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقطيبحمزة1110655462973

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحمادةعزيز1110656463821

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسهيلمحسين1110657463851

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمنتصيرجعفر1110658464191

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمسعيدعبدالعالي1110659464700

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابرزيزسلمى1110660465720

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبالدريأنس1110661466075

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسيناهند1110662467388

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبشرياسماعيل1110663468184

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالتاغيأسامة1110664468722

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلوزةمريم1110665468750

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويداود ايتالكريم عبد1110666468911

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبخوليلى1110667469096

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغانمحليمة1110668469672

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوليتيوسف1110669470212

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحسني سايسيوليد1110670470662

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشريحةزكرياء1110671471235

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعسرييسرا1110672471255

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعرفة بنعماد1110673471519

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبودانحمزة1110674472583

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحجاويعبدالواحد1110675472637

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالجرجينيعبدالباسط1110676473220

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجمياشرف1110677474724

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامغاريأسامة1110678474763

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويماويحمزة1110679474787

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمغراويالمهدي1110680475819

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشكناويالمهدي1110681476408

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهللا خلقخالد1110682476449

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخدومسعد1110683476681

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعصاممحمد1110684477126

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبرشويمراد1110685477292

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبرايمياسين1110686478622

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرميينزكرياء1110687479792

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخليلينهيلة1110688479855

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفكاكمحسن1110689480962

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزوينعمر1110690481587

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكعاديأمينة1110691483433

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمنقيالزهراء فاطمة1110692483458

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشابليعثمان1110693483498

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبونيإخالص1110694483958

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخداليمحمد1110695485161

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزاويخديجة1110696485262

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوسكسوخالد1110697486490

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنعزوزحمزة1110698487011

514/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويماجديسلمى1110699487319

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالواعريخديجة1110700487479

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياشرينبوتوفيق1110701487629

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبوعالوياسماء1110702488024

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزرادهجر1110703488728

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشقرونمحمد1110704489321

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأخرشافمصطفى1110705489858

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعاصميكمال1110706491155

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمديريغزالن1110707491300

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمصالويالمهدي1110708491367

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتغياالوكيل عبد1110709493056

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوكيليالزهراء فاطمة1110710493234

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياوراسالعالي عبد1110711493528

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياتالغعثمان1110712494432

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفوززكرياء1110713494443

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمفتاحامين1110714495513

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرفيقمحمد1110715496025

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغريبيعادل1110716496055

1110717496141othmanetiguiteالحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصوفيسلمى1110718496279

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمهتديأشرف1110719497341

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكوارتيإسماعيل1110720497348

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمعلم ايتأمين1110721497741

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكاديليوسف1110722498072

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهشامحسناء1110723498282

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالركيبيعادل1110724498579

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدواحاحمد1110725498584

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجميياسر1110726498756

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويادغايمنصف1110727499032

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبشاراسماعيل1110728499717

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهابطيعمر1110729499820

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعميريزكرياء محمد1110730499894

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفكاكاسماعيل1110731500097

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسهيليمروان1110732500706

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحماد سي ايتزكرياء1110733500913

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنجارأمين محمد1110734501025

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهيرالمجيد عبد1110735501295

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغنامينبيل1110736501683

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشوافيحميد1110737502044

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفخسيابتسام1110738502547

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحداشنزهة1110739502795

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسيوينهيلة1110740503885

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكيتيهجر1110741503912

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينصيبمهدي1110742504958

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغطوسمحمد1110743504969

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلفروكييوسف1110744505232

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحبودةاحمد1110745505688

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلموينياسماعيل1110746506308

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالكديويفؤاد1110747506575

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشمامييوسف1110748506629

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخديجةأفلوس1110749506963

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويابراممحمد1110750507134

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعبورمحمد1110751507422

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنجديمعاد1110752507517

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمولينمحسن1110753508595

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلبيضأمين1110754508847

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدريسيبوشعيب1110755510280
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الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجيبالزهراء فاطمة1110756511143

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنلحسينيةسناء1110757511366

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويطاهرياية1110758511928

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحميدة ايتنزهة1110759512789

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزرابيغزالن1110760513200

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفالحيأنس1110761513359

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزهريمحمد1110762513494

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصابرأمين1110763513988

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلعنانيحمزة1110764514265

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجيبسكينة1110765514269

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوتزكزاويناسماعيل1110766514864

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجاللييوسف1110767514869

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرعافالمهدي1110768515732

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينسيميياسين1110769516573

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكدريحاتم1110770516663

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفدواشامين1110771516811

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياسماعيلبوزيد1110772518058

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنهييوسف1110773518932

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخديرسفيان1110774520099

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبهلوليهدى1110775520280

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالغزلونيأمين محمد1110776521126

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتروزيعبدالعزيز1110777521449

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلشهابأسامة1110778521711

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمستقيمعبدالهادي1110779522149

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفونانايمان1110780522794

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعتيقأحمد1110781523318

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصقليزكرياء1110782523627

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأݣدالعالء1110783523900

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمخليصيوسف1110784524043

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحقيقيهشام1110785525062

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعمهاديالمهدي1110786525516

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياصميطيالدين صالح1110787525570

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرشالعزيز عبد1110788525606

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعلووهيبة1110789525821

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرفيقياسين1110790526399

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنصباحيةكمال1110791527921

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكرديياسين1110792528105

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحسنيكمال1110793528516

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسعوديالمصطفى1110794528520

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوشيبةنجوى1110795528658

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبونخلةاميمة1110796529044

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمالكيمحمد1110797530355

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفلعوصأيوب1110798530605

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعصفورالمهدي1110799530747

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمعروفنبيل1110800531159

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسامريبوشعيب1110801531409

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدحنيسعيد1110802533266

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدكيكرجاء1110803533715

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعودسهام1110804534063

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمحششعزيز1110805534118

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبلغتيهللا عبد1110806534925

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلكراينيأسامة1110807535087

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهرويضمحمد1110808535228

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبداويحمزة1110809535237

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمكنيمريم1110810535356

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزناكيالكريم عبد1110811535677

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزوانإدريس1110812535792
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياالدريسيعبدالرحيم1110813535985

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأعبواسهيل1110814536275

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتمارمحمد1110815536612

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبودلححنان1110816537318

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزيدانمحمد1110817538708

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقاسميعزيز1110818538805

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحةمنير1110819540260

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة العليا ليساسفةالحسني الحيخلدون ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسعدمحمد1110820540874

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويربيعيايوب1110821541451

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبداويمحمد1110822541550

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصديقيعمر1110823541918

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحبةسارة1110824542024

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفالحعثمان1110825542772

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتابتيمريم1110826542885

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلحبللمياء1110827543553

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفؤادأيوب1110828543774

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويناصرأحمد1110829543894

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمنكبيسكينة1110830544374

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعباسيعمر1110831544867

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعابدمحمود1110832547523

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقصاصابراهيم1110833548326

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويغزوانييوسف1110834548732

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمغفورهند1110835550777

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالجديديعبدالغني1110836551084

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمواليعثمان1110837551327

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلخواضسفيان1110838551422

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبومهديأميمة1110839551801

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالطيبيأيوب1110840552029

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلحيانيعبدالحق1110841552281

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحسنيياسين1110842552890

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلهضورنبيلة1110843553033

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنلعوينيمحسن1110844553267

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقطيبحسن1110845553305

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينكاتيزوهير1110846553788

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمركانيياسين1110847555417

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويNacihمنال1110848555963

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوعنانالمهدي1110849556531

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعروتمروان1110850556700

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرقيقيوسف1110851556857

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالراضيخليل1110852557431

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويخليديالزهراء فاطمة1110853557470

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامكرودوليد1110854557471

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهورليلى1110855558170

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوييحيىحليمة1110856558629

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرفيقيأيوب1110857558904

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوالقاسممحند1110858558930

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعائشة بنالمهدي1110859560585

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويناجيمنال1110860560651

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويادبلعيدنبيل1110861560674

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكروميزكرياء1110862561330

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلكموحكمال1110863561464

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحواتاسماعيل1110864561926

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصديقيمريامة1110865562032

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزهيريأمين1110866562791

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمبسيطزيد1110867562812

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهاشميامين محمد1110868563241

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأباشأيوب1110869563493
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعسوليالمهدي1110870565313

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزينزينب1110871565812

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوالفجرزكرياء1110872566660

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحماموكريم1110873567182

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفدانييوسف1110874567831

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفكريعفاف1110875568073

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعافيةعزيز1110876568267

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلطفيالدين صالح1110877568307

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقراطيايوب1110878568591

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشافرأمين1110879568684

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينبيهيحمزة1110880568805

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشيهبيوسف1110881568877

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفرينيدنيا1110882569142

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشيفةعبدالسالم1110883570143

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمصلحتسنيم1110884570824

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياوالدزروالزكرياء1110885571535

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوهليلشعيب1110886572009

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلهالليحمزة1110887573072

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعواجسفيان1110888573315

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزفانيوسف1110889573947

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالوهاسيسليمان1110890574269

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصدوقيأيوب1110891574625

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسربانإلهام1110892574653

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفائزأمين1110893575174

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرظوانإلياس هللا فتح1110894575202

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشريفرشيد1110895575891

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوغالمايوب1110896576393

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشلح بننجوى1110897576566

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمقبولأنس1110898576859

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهللا حبيبزكرياء1110899576980

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباقديرالمجيد عبد1110900577151

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمستوريعبدهللا1110901577430

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالكردوديالزهراء فاطمة1110902577548

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياشهيبوالمهدي1110903577672

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالعبديمصطفى1110904577716

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويريضىصباح1110905577887

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوهرانياللطيف عبد1110906578018

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمباركيحميد1110907578042

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمباركيوسف1110908578109

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينجداويكنزة1110909579154

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصخيإيمان1110910580340

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتامكسالم أحمد1110911581087

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالنعيميهشام1110912581217

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويامكيديربيع1110913581498

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجاوديزكرياء1110914581936

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلهوايشرييوسف1110915584034

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحمدالكالم1110916584092

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوييونسقباب1110917584513

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمكيالجليل عبد1110918585616

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبحريوليد1110919586984

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصدقيياسين1110920587246

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصابرإدريس1110921587785

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالناهضييوسف1110922587906

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرقيواقمونة1110923588071

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالزواويانس1110924589791

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالتاقيأشرف1110925590256

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسعيديمصطفى1110926590406
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الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبيدوريامين1110927590539

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوليدبوليالي1110928591131

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالغساتيخديجة1110929591322

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمهداويمحسن1110930591905

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسالكفاطمة1110931592316

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجمالرضى1110932592438

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالهاشمي بنالدين صالح1110933592483

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشالالدين صالح1110934593245

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهضيبيزكرياء1110935593261

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأقابواسماعيل1110936594016

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصديقزينب1110937594017

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالسيافايمان1110938594483

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصدوقيعلي1110939594496

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويوادمحمد1110940594748

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياحيا أيتحمزة1110941595265

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويميسكيياسين محمد1110942595708

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلكريشاالله عبد1110943596202

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويتكنوزينب1110944596236

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعفاطزهية1110945596538

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويافنونييونس1110946596805

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمخلوفيكريمة1110947597629

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهللا فتحمراد1110948599241

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحومينيمحمد1110949599466

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرحيميعبدالغاني1110950599645

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويBASSIRبوشعيب1110951600244

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخلفيعمر1110952600792

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويطاوسيالدين عماد1110953600920

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعامرياسر1110954600985

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياإلدريسيسفيان1110955601510

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالناجيالكبير1110956601758

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوالحريريياسين1110957602034

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالتوزريسكينة1110958602571

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقبايليياسين1110959602689

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفاضليوسف1110960602939

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشريف ايتسلمى1110961603108

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالخمسينورالدين1110962603709

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالقطبيزكرياء1110963603715

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشفاهيحمزة1110964603994

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلفجرالغنصور1110965604261

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالجزوليبوشرى1110966605025

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمالحياسين1110967605322

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالرغايأمال1110968605497

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلبرينيمحسن1110969605792

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفيالليعبدالسالم1110970607351

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمرابطحمزة1110971607414

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدعموشسارة1110972607432

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويرزوقطارق1110973607527

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشهيدأيوب1110974607619

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأمينيوسف1110975607712

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبوديسفيان1110976608576

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشكيرايوب1110977609090

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهالليحمزة1110978609219

1110979609827ABDELJALILEL MAQRIالحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوي

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسهالنأناس1110980610114

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويكصعيمهدي1110981610130

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشركيسكينة1110982611399

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويجرمونيزكرياء مصطفى1110983612452
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويباختارنورة1110984613214

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبوعمريعيسى1110985613988

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحارتيابراهيم1110986615442

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويورديشعثمان1110987616268

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحسونيمحمد1110988616308

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويهموشلطيفة1110989616518

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالصديقيخديجة1110990616713

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمالليالمهدي1110991617615

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياباعريبمحمد1110992619053

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلعبادةعبدالرحيم1110993619579

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينهرانبهيجة1110994619704

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالبقاليالحق عبد1110995619713

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالفالليالزهراء فاطمة1110996620649

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويشراقةسفيان1110997620969

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصنابيمحمد1110998621551

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالغشاويأيوب1110999621870

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويحركاتعزيز1111000622137

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأكراريأنور1111001622146

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبرغاشيوسف1111002622579

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشاويهشام1111003622887

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويزوينيسهيل1111004622920

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصالح نايتاكرام1111005623121

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويويدانحمزة1111006623391

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياوزميرسارة1111007623599

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالروامخولة1111008623713

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويايوبغدنج1111009624491

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالورديعبدالقادر1111010624646

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويأبوالوفاءرمزي1111011624735

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلماليكةيسرى1111012624750

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويناضريانس1111013624814

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويصبيرحمزة1111014624930

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويإلقاحسن1111015625231

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويياسينمديح1111016625439

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنتوةشيماء1111017626157

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالحميدييوسف1111018626176

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبيركانعمر1111019627023

الحسني الحي مقاطعة عمالة" -الرحمة مدينة طريق" األلفة الحسني الحيحزم ابن  التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويفاخمامين محمد1111020627330

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدين صاحببدر1111021627569

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبلكيالمحمد1111022628311

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبومنخرعمر1111023628363

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالورديغييوسف1111024628517

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلخواتريحسن1111025628836

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلغليمييونس1111026628955

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويقصادزكرياء1111027629033

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمحتاجعبدالجبار1111028629628

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمراحيحمزة1111029630017

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمغاويالحكيم عبد1111030630185

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويدعوغيأيمن1111031630285

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويسوهديأيمن1111032630870

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوينافعيالغني عبد1111033631455

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويلمحمدينجيب1111034632097

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالمرابطحمزة1111035632113

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمومنمريم1111036632269

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالدوانالحسن1111037632372

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياوعلي ايتامين1111038632923

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويعدنانيهند1111039634799

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويالشريفسناء1111040419027
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويمزياتأحمد1111041441997

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويازهيرةعبدالغاني1111042592752

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياملغدرأحمد1111043609904

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانوياألطرشاملختار1111044612352

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويبنتوةشيماء 1111045626157

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الليمون حيالحسني الحيالمراكشي البناء ابن التأهيلية الثانويةالبدنية التربيةالثانويإربعينأمين محمد1111046247375

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمحجيداود2090001251217

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمدد عليعزيز2090002251500

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمدريوشسعاد2090003255033

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمماجيسومية2090004256007

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماوبجامحمد2090005262718

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمصغيرمحمد2090006266934

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماسمهريبوبكر2090007276440

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمفراحعبد العالي2090008279329

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبكينسعيد2090009279883

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمشريفزهرة2090010279994

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمتنكوتنعيمة2090011281482

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأيت بالأحمد2090012283275

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممحمدبنيحيى2090013284415

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمادموليدسنا2090014285564

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمإباريونكمال2090015286352

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمميكائلنعيمة2090016288669

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمادعيس ىمصطفى2090017289513

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوعزةياسين2090018293554

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالحسيناولودي2090019294523

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمموجانفاطمة2090020296033

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماوزنومحمد2090021301133

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماملحفوظيعائشة2090022305831

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممزانبدر2090023310179

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمجمالموحا2090024315413

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماليونس يحورية2090025316733

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمهاديعادل2090026317336

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوريكريمة2090027317537

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوكالدرشيد2090028318032

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمحجيلحسن2090029318586

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالبريمالحسين2090030318802

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممجاهدعبد العالي2090031320063

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماوعدياحمد2090032322921

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأولخشيشمصطفى2090033325761

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمايت بوعيداحمد2090034330789
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمازيزةعبد العزيز2090035332636

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأوحسينيعمر2090036333018

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمتوجانارشيدة2090037333153

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمابعرارنمحمد2090038333926

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالحيمرصوفية2090039334477

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالحيمرنادية2090040334857

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالنجارأحمد2090041335402

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمادعليربيعة2090042336158

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأكضيضعبدالواحد2090043339126

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالحناويحمو2090044341181

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمآيت الشيخحفيظة2090045343651

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمهابيرضوان2090046351802

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمزرياحييسين2090047355587

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمطاهريياسين2090048359066

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأيت عنينيادريس2090049360434

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمنوارالزهرة2090050363210

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبباوينعيمة2090051364004

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماقاعبدالواحد2090052374403

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبركةعبدالواحد2090053374995

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالسعيدييوسف2090054376463

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمهنهارجمال2090055379574

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممعدينيمحمد2090056381056

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمحندقياسمحمد2090057384488

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبكاريحدو2090058395942

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمإنفالسالبشير2090059401578

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوعديدنجوى2090060403047

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالورديابوبكر2090061416400

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماشبواحفيظ2090062418237

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماثمانينعيمة2090063418784

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممنصوريامينة2090064422401

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمحمديرحمة2090065430199

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبومارشعبال2090066433272

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوجارشيد2090067434177

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمجمورسالم2090068435552

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمتعزفاطمة2090069445962

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممشينيعيوسف2090070452003

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمشرفيمحمد2090071453314

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليموهبيالسعدية2090072456870
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمعبضايمنادية2090073457738

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماملودنعبدهللا2090074458232

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمزىادريس2090075464383

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوهوشعمر2090076469705

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمحمزىعبد الجليل2090077476947

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماوكهورشيد2090078477504

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمابومالكخليل2090079479386

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمسكاحغزالن2090080480495

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماكركسنعيمة2090081481891

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممنانيعبدهللا2090082485675

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمعبضايمامينة2090083487541

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبوتمنتخديجة2090084489424

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمازوليخالد2090085490841

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالقبوريجمال2090086493310

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالوحناش يمحمد2090087497364

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالشقرويحسن2090088498358

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمزنيأحمد2090089502907

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمصديقيإسماعيل2090090504350

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمعثمانيعسو2090091505854

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمعبدهللاهندا2090092519518

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأغناجالحسين2090093522126

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمعونيمحمد2090094523468

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالزمراويابراهيم2090095524626

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمالكبيرمحمد2090096525292

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليممتميرمحمد2090097544383

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمفائقمحمد2090098547257

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمواعجالعلي2090099551362

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبعزيزمريم2090100562602

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمايت توغةعثمان2090101563755

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأوالمينمحمد2090102571291

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمبنشريففاهيم2090103580893

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماشنجميلة2090104584945

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليماشننعيمة2090105585707

( طومسون شركة قرب ) بوسكورةالنواصرالعربي ابن التأهيلية الثانويةاالمازيغيةاالبتدائي التعليمأنديششاهد2090106595032

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحدجاويليلى   5120001376357

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرياني المجيد عبد 5120002487948

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيالنأمين محمد 5120003552610

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمجدالدين نبيل 5120004509483

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناقدارنورالدين 5120005564030

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعدليهشام 5120006616929
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلغريبهند 5120007377220

5120008574258m'barekbenahouسطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناهنيدةابتسام5120009403691

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهاشميابتسام5120010430668

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون انوارابتسام5120011603825

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوعيدإبتسام5120012522068

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندابيجابراهيم5120013413407

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوطهيرأحالم5120014430541

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبيأحالم5120015369899

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوحياحمد5120016567830

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخزرج أحمد5120017500166

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الدين زينادريس5120018405498

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون بانيأدم5120019515439

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمشيشي اإلدريسيأسامة5120020634602

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوحيدأسماء5120021471684

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدأسماء5120022488078

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلوطيأسية5120023442716

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلهبيلآسية5120024489809

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون فاضيلي اشرف5120025364399

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناجحاكرام5120026476643

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون محمداكزال5120027401040

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحبيبالحسن5120028611254

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامهاضر الحسين5120029396996

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابهرير الحسين5120030369471

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجائلالزوهرة5120031485803

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبيدالزوهرة5120032382240

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونراجيالسعدية5120033373211

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننديرالصالح5120034393482

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوبليالعربي5120035416811

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالركاديالعربي5120036493977

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالموا الفكاك5120037536120

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلحاجالمصطفى5120038413018

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكانيالمصطفى5120039462094

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلبةالمصطفى5120040514587

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونريضوانالمصطفى5120041618259

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الركولي المصطفى5120042457085

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعتيقالمهدي5120043474778

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنيجةالمهدي5120044602396

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنجلون المهدي5120045560536

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشتيويالمهدي5120046424632

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناقشيبلو المهدي5120047431781

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحادكالهام5120048621506

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنارأمال5120049415346

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرامزاميمة5120050386677

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحنفيأميمة5120051521382

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأورديأمين5120052373189

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهميدأمين5120053575188

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون مساسي أمينة5120054412611

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشهبندرأنس5120055442254

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباهي كويسايمان5120056486923

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندكاكايمان5120057516142

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفالكطيايمان5120058498586

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنتقيإيمان5120059473846

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمبريإيمان5120060497492

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون سمونة إيمان5120061611905

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجبالايوب5120062555385

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحماد ايت أيوب5120063431208
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننصيريأيوب5120064596381

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالراقي ايوب5120065382993

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبونصر أيوب5120066455617

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمانيالدين بدر5120067599308

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتلوسيبسمة5120068411235

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحلويبشرى5120069517157

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبقاليبشرى5120070579137

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفقهيبشرى5120071583596

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرجالي بالل5120072373957

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدبنداود5120073550273

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمنوربهيجة5120074466468

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسروجبهيجة5120075457675

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون اباتراب بهيجة5120076393682

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمولودبوالزغباط5120077400910

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون المساويبوشرى5120078589519

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالزهريبوشعيب5120079427235

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننفديبوشعيب5120080369708

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللودةبوشعيب5120081568089

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطونيالدين جمال5120082628166

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكميتية جواد5120083387056

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحرس جواد5120084442830

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسماميحسام5120085474781

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكوربيالحسناء5120086454855

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرحيبيحسنية5120087436465

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخضري حفصة5120088634790

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمساويحفيظة5120089447203

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمحكيمة5120090632730

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنشوكحليمة5120091389903

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسحنونحليمة5120092448756

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفيالليحمزة5120093510480

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكيانحمزة5120094453420

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبولقنادل حمزة5120095515587

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمطلعحنان5120096457276

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفوزيحنان5120097517425

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون النصرحنان5120098384280

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننجاحيحنان5120099462163

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامغاريحنان5120100589932

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصادقحنان5120101550427

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلحمرةحنان5120102515530

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصرحنان5120103573481

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوغازحياة5120104417198

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدحياة5120105487905

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوعيحياة5120106532844

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهيدانخالد5120107486889

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبرقيبي خالد5120108393834

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعطة خالد5120109376230

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونروقيخدوج5120110528661

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوحيديخديجة5120111438276

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون العنانيخديجة5120112389629

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمومنخديجة5120113471222

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتواميخديجة5120114450670

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرزاقخديجة5120115385200

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزقيخديجة5120116508662

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصليعيخديجة5120117592843

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصابرخديجة5120118549956

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننجميخديجة5120119530502

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالدريسي الغناميخديجة5120120516066
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدرقاويخديجة5120121578210

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمواقخديجة5120122634122

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابوالهالل خديجة5120123384766

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمعزوزي خديجة5120124526902

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطويجين خديجة5120125592200

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشافعي خديجة5120126529276

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعرابي ايتخوالء5120127434429

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحريميخولة5120128430226

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزوقخولة5120129473497

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزيخولة5120130486978

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجاجخولة5120131522793

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحدميدنيا5120132530159

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكوارطيدونيا5120133532266

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأميندونيا5120134447937

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشطيبيرباب5120135422467

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحياةرباب5120136608705

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباالشيخ ربيعة5120137603765

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحديديرجاء5120138448822

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمريرجاء5120139479331

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصادقرجاء5120140560361

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمكاويرجاء5120141569546

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنحليرحال5120142623218

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعدانيرشيد5120143557406

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندهمرشيد5120144629983

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحاررشيد5120145552416

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعديرشيدة5120146412090

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمجدوبيرشيدة5120147413901

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجوهري رضا5120148366433

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون طابيعيرضوان5120149402140

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخليلرضوان5120150421862

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمالكي رضوان5120151419213

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخياطي رضوان5120152401801

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الفلجي رضوان5120153387839

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكروشرقية5120154608874

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأزمزكرياء5120155415207

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحافظونزكرياء5120156412856

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزيان زكرياء5120157538699

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعرب زهرة5120158586617

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكحلي زهرة5120159570179

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمراني زهير5120160451689

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون البوابراهيمي زوبيدة5120161442508

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشنةزينب5120162418286

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحفصاويزينب5120163383118

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكيزينب5120164417490

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمسناويزينب5120165422765

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموهيبزينب5120166502106

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكردودزينب5120167460580

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكراميزينب5120168613022

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون قالن زينب5120169412198

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوعزاوي زينب5120170491670

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتاغرة زينب5120171513635

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبركون زينب5120172634894

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنكاسمسامية5120173465258

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبيضسعاد5120174483279

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحبوبسعاد5120175433343

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحافظونسعيد5120176417284

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفكريسعيد5120177369425
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفارسيسعيد5120178495584

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباشيريسعيد5120179434170

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطرمونيةسعيد5120180483670

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزاويسعيد5120181590903

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخلصسعيد5120182571901

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسواخسعيد5120183581524

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبشارسعيد5120184427724

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعطوشسعيد5120185610257

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهزواني سعيد5120186480082

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوجاللسعيدة5120187416138

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون حراجمسعيدة5120188612283

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخزورسعيدة5120189543237

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهاللسفيان5120190380698

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلوطيسفيان5120191555202

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوعالمسفيان5120192495862

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغياتسكينة5120193499081

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموقيتسكينة5120194415501

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنطوبيسكينة5120195551424

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموسيفسماح5120196433354

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسبيلسمية5120197364985

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمعتزلسمية5120198415245

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكورةسناء5120199459430

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمرانيسناء5120200379895

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهاشميسناء5120201488795

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعراوةسناء5120202569348

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزواق سهام5120203531665

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعياض سهيل5120204562746

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعياشسوسن5120205565208

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالناصريسومية5120206505471

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجاللاإلسالم سيف5120207407164

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونراشيديشريفة5120208380577

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدفوفشيماء5120209511983

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمجيديشيماء5120210487727

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنواريشيماء5120211486568

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعيمشيماء5120212453773

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتمريشيماء5120213620540

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغزوليشيماء5120214611453

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموهيبشيماء5120215571002

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخلصشيماء5120216555031

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون شكيب شيماء5120217478897

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونورقيصارة5120218539645

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالويهرانيالدين صالح5120219388809

سطات-  السالم حيسطات: إقليمالخطيب الكريم عبد مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلفضي صباح5120220480633

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقنديلصفاء5120221624625

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادبرامصفية5120222418568

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الحجامي الدين صالح5120223401785

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوجدرة الدين صالح5120224529458

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكروم طارق5120225414694

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونميسورعادل5120226520634

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناطويفعالي5120227560636

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحداديعائشة5120228398619

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمفتاح عائشة5120229522238

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخربوشاإلله عبد5120230573697

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباحمد أيتالجليل عبد5120231518580

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكنعان الجليل عبد5120232403618

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون سليم الجليل عبد5120233521964

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشماخ الحفيظ عبد5120234408411
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشعيبيالحق عبد5120235390873

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسميحالحكيم عبد5120236601888

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكردودالحميد عبد5120237372270

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهبطيالرحمان عبد5120238520378

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوحزمالرحمان عبد5120239599265

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالقطيبيالرحيم عبد5120240493398

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنهارالرحيم عبد5120241580613

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفراح الرحيم عبد5120242550124

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوكطاالصمد عبد5120243479609

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناخبيلةالعزيز عبد5120244404365

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسفيانالعلي عبد5120245408670

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبهاالفتاح عبد5120246451571

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجاللالكبير عبد5120247491227

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرديديالكريم عبد5120248421147

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاكرالكريم عبد5120249395794

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوسليماللطيف عبد5120250469232

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفوزياللطيف عبد5120251453879

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفضلياللطيف عبد5120252512339

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشهبانهللا عبد5120253485907

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصوليحالمالك عبد5120254609793

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونريانالمجيد عبد5120255498794

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمبرورالمجيد عبد5120256518199

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمرحوميالملك عبد5120257594921

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفريشالهادي عبد5120258429808

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشلهاويعبداالله5120259448912

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاميعبداالله5120260400570

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمبتكرعبداإلله5120261388767

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبونفاع عبداالله5120262578441

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلغليميعبدالحق5120263556684

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزديدعبدالحميد5120264593917

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننوريعبدالرحمان5120265405689

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحلوبعبدالرحيم5120266546383

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعزيزيعبدالرحيم5120267579378

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون عريف عبدالرحيم5120268514693

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرفاء عبدالرحيم5120269501946

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيديعبدالرزاق5120270620783

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناباعبدالعالي5120271513361

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون حديدوعبدالعالي5120272607687

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندرعيعبدالعظيم5120273478164

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون عسولعبدالفتاح5120274443031

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلميعبدالقادر5120275596313

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزايديعبداللطيف5120276394128

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللويزيعبداللطيف5120277405452

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون المحجوب أيت عبداللطيف5120278369546

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعزوازيعبدهللا5120279409949

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعتصمعبدهللا5120280526479

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون بوشان عبدهللا5120281400326

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشحواطعبدالهادي5120282384018

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطاهيريعبدالهادي5120283418643

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوفارسعثمان5120284427262

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكانيعثمان5120285601320

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعماري مرابطعثمان5120286587585

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعنكوري عثمان5120287437278

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسانيعزالدين5120288379975

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسكيعزالدين5120289534987

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمراش عزالدين5120290552507

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي الفقير ايتعزيز5120291548059
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سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمموريعزيزة5120292437640

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلويعزيزة5120293574123

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباتاعزيزة5120294478564

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخربوش بنعزيزة5120295524665

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون فتاح الدين عالء5120296624726

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالياقينعلي5120297388068

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشبوكعليا5120298456636

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوطالنعمر5120299379916

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخوديعمر5120300514727

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلعلميعمر5120301378700

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعيسىعمر5120302451428

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيقينيغزالن5120303474018

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازوينغزالن5120304400403

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبورميشغزالن5120305464998

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الشيخ ابنغزالن5120306536596

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون طالبي غزالن5120307591006

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننماويفاطمة5120308460453

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسوكاريفاطمة5120309605759

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون زار فاطمة5120310522784

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحامديالزهراء فاطمة5120311590150

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنبراهيمالزهراء فاطمة5120312481027

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعالليالزهراء فاطمة5120313598838

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونافريكيسالزهراء فاطمة5120314559500

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنداويالزهراء فاطمة5120315576500

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون زينوف الزهراء فاطمة5120316378060

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدربي الزهراء فاطمة5120317587495

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرياضهللا فتح5120318563064

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكميلفتيحة5120319395053

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلكرضةفتيحة5120320538485

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديا فتيحة5120321377162

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجواقفدوى5120322484668

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعوديفوزية5120323409167

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجوالةفيصل5120324384541

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشعاليفيصل5120325401106

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون لمياء قسطاس5120326386644

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون عبداالويكريمة5120327598581

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون العمراوي كريمة5120328473817

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلويكلثوم5120329508044

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصواب كلثوم5120330376333

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسحبانيكمال5120331559280

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعدانكوثر5120332512818

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوفرولبنى5120333509727

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتوميلبنى5120334493311

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونداود أيتلحسن5120335591422

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنضوريلطيفة5120336508489

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسالمةلطيفة5120337446296

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكبيريلكبير5120338365447

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون دمناتي لمياء5120339498044

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونورطاسيليلى5120340374920

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصدقيليلى5120341394556

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهللا نصرليلى5120342455925

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغازيليلى5120343400118

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسريديليلى5120344564297

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعسالماجدة5120345468933

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجبران مارية5120346628455

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمانيمحسن5120347516817

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكفيحمحسن5120348365493
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوتريدمحسن5120349414343

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحار  محسن5120350514653

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننضيفمحمد5120351378382

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرتاحمحمد5120352367385

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمي بنشقرونمحمد5120353446988

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناألزهاريمحمد5120354409715

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناتنانمحمد5120355397619

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون حمدونمحمد5120356478608

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكبراويمحمد5120357482965

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسغنمحمد5120358490261

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسنانمحمد5120359396455

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمليجيمحمد5120360403002

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعباسيمحمد5120361423845

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناعمرةمحمد5120362473713

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلميمحمد5120363378427

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتحيمحمد5120364535233

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغزالنيمحمد5120365499138

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزروالمحمد5120366617441

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخوخمحمد5120367572628

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونميصالحمحمد5120368547609

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتباعيمحمد5120369631812

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنوارمحمد5120370449091

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسالمةمحمد5120371542372

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمنتصرمحمد5120372566104

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأمبيضةمحمد5120373597204

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسلمانيمحمد5120374631191

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون أبوعمار محمد5120375467445

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي آيت محمد5120376523549

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشراكي محمد5120377549133

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكمونيرياض محمد5120378614860

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكوشياسر محمد5120379383007

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمانيياسين محمد5120380598555

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلطيفمحمدعلي5120381576620

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصوابمراد5120382454817

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخصيلمراد5120383540070

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمسكاويمراد5120384555548

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقاسميمراد5120385492318

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجوهرة مراد5120386482603

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحبشيمروان5120387383480

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحماميمروان5120388591284

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحرسمريم5120389430490

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبامعروفمريم5120390499708

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمالكيمريم5120391567730

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعينيعةمريم5120392571954

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعويقلمريم5120393609320

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون اليوسفي مريم5120394383974

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسبتي مريم5120395512709

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون هواد مريم5120396563829

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسبيمريمة5120397415507

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون المحجوب ايتمصطفى5120398491651

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشجراويمصطفى5120399397919

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلزرق مصطفى5120400562778

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكاديلمعاد5120401423178

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبندروشمليكة5120402453541

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون اإلدريسيالحسن موالي5120403450626

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابيدةمونة5120404606171

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكارممونى5120405426426
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونواديمونية5120406438066

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبيدمينة5120407608540

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصيف ايتنادية5120408516622

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبكرنادية5120409383136

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشكرينادية5120410523296

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصبرينادية5120411602172

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمنور نادية5120412423378

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأكفيف نادية5120413452154

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنزكرينجاة5120414421133

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحضرانينجاة5120415561351

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغازينجيب5120416623436

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوجدرة نجيب5120417512265

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون هللا فتحنجيم5120418612780

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسائلنزهة5120419379213

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفتوحينزهة5120420628472

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعيالي نزهة5120421596355

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناتجينسرين5120422377756

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالديانينعيمة5120423397493

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون قالن نعيمة5120424412465

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون مكاوينهيلة5120425520226

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشكرينوال5120426594083

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونملوكنوبير5120427503486

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفدواشنورالدين5120428365365

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكوجىنورالدين5120429548198

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبشرينورة5120430512099

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجياهاجر5120431510743

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسلمانهاشم5120432552101

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناليمونيهجار5120433590217

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونروقيهجار5120434553963

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبركيكةهدى5120435542581

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسربوتهشام5120436586152

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبديعهشام5120437529311

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجعيط هشام5120438447536

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسن آيتهند5120439513552

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون سمالليهند5120440380763

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الناصريوصال5120441596978

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندحانوفاء5120442387671

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسالميياسمين5120443530978

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالقاسميياسين5120444449773

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلوانيياسين5120445397526

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناديياسين5120446583995

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلعادي ياسين5120447509216

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون  ورقي  ياسين5120448549431

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصغيرييوسف5120449457961

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمرانيوسف5120450504731

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونضميرييوسف5120451519591

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبديوسف5120452616220

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسرييوسف5120453612973

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهير يوسف5120454434490

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون االعريش يوسف5120455634669

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونورداس يوسف5120456566656

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزاكلويونس5120457521328

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبيديونس5120458499296

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحاضريونس5120459600600

سطات-  بام حيسطات: إقليمالخطاب بن عمر مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعسلييونس5120460631291

5120461575033Sihamسطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنداوي

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنيإبتسام5120462486524
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقاسيم ابتسام5120463533685

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشكرياحمد5120464581920

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون لمغيربي احمد5120465539188

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوافي أشرف5120466564375

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون محمدالعسلي5120467490795

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالجدادي المصطفى5120468459435

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنورالمهدي5120469621399

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنديليالمهدي5120470595233

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخلفاوي أميمة5120471430650

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونميصالحاناس5120472547380

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناليعقوبيايمان5120473543821

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشفيقبدر5120474521676

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالركراكيبوشعيب5120475491949

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطولبيحسن5120476381720

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسيويحورية5120477605831

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون هورادي رشيد5120478567215

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالدريسي رضوان5120479574366

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعباسيسعد5120480610562

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنجارسعيد5120481427137

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقساحسفيان5120482564836

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصبوريسكينة5120483612756

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسماميسناء5120484372600

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحباتيصالح5120485597518

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعوانيصالحة5120486571758

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعكاري الغني عبد5120487598632

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننشيد الكبير عبد5120488552701

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلقائداللطيف عبد5120489558278

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعطفي اللطيف عبد5120490577508

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلوشيعثمان5120491401931

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحليوي عثمان5120492470825

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوراقالدين عز5120493589144

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمريشعزيزة5120494399829

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنتهيعفاف5120495451873

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصبير عمر5120496519620

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننصرهللاغزالن5120497602538

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبابلعيدفاطمة5120498382006

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمطيعفاطمة5120499533483

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهاشميفاطمة5120500460902

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهراويالزهراء فاطمة5120501532599

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبخلقالزهراء فاطمة5120502579359

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنفلوس الزهراء فاطمة5120503550243

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفهيم فتيحة5120504633363

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزيانيفهد5120505558476

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمهتديكريمة5120506404453

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون بلحسين لمياء5120507498371

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحنافيمحمد5120508533741

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمطعيممحمد5120509596371

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوخاللمحمد5120510527886

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشراديمحمد5120511612960

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننادريمديحة5120512619108

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونربيعيمراد5120513576548

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون خبل مريم5120514520921

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون رابح مريم5120515598526

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبيدمنى5120516490369

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمنبهنادية5120517506943

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباحمينعيمة5120518484089

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالجيدنهيلة5120519563310
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغريبنورة5120520380115

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبكاريوسيلة5120521484224

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشيهبوئام5120522418482

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمارييسين5120523409157

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممبروكة مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالدريسي ناجييوسف5120524410034

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسعيديأيوب5150001431679

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرايس نايتٱجة5150002464341

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحديفيابراهيم5150003382816

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرحيمابراهيم5150004437117

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتماسيإبراهيم5150005441267

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحلمانإحسان5150006616025

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالزبيراحمد5150007493114

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشميشةاحمد5150008380799

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشهيداحمد5150009413596

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالجاويإدريس5150010382625

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونخدوديإدريس5150011504252

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمستعدأسامة5150012375550

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعامرياسماء5150013553213

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحسونأسماء5150014461630

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحميلأسماء5150015449309

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسهيلأسماء5150016520602

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونقويسمأسماء5150017378985

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلهمامأسماء5150018439578

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونطالعاسماعيل5150019581842

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمزيويرةاسماعيل5150020504508

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرابحيالبشير5150021526792

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونانجارالحسن5150022524521

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونببشالحسن5150023627635

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعلوانالحسن5150024448461

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبركونالحسنية5150025512816

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعمراويالحسين5150026404055

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغرنطالحسين5150027541460

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمعيدنالزوهرة5150028413649

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمحمداللوز5150029537317

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبلقاسمالمصطفى5150030502028

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشكالطيالمصطفى5150031410828

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمزويرةالمصطفى5150032591204

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجمهورالمكي5150033573027

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبعيدالمهدي5150034515705

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسعيدالمهدي5150035489490

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعفانالمهدي5150036579654

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالقاسميالميلودية5150037429050

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسماهليالياس5150038492524

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوفتينيإلياس5150039398748

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالزاويةأميمة5150040531004

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرسميامين5150041384484

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعبيداتامين5150042444158

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشبيكأمين5150043473684

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوحميدأنس5150044463988

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسمالليايمان5150045509864

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالهبيةايمان5150046436541

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمرابحإيمان5150047577389

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعلميأيمن5150048399854

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالوارظيايوب5150049511426

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبلخوايوب5150050437078

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمشيشي االدريسيأيوب5150051598508

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنسميدةأيوب5150052600297
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوعزةأيوب5150053466762

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعوادأيوب5150054396170

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكريمينأيوب5150055412307

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوندحاويبدر5150056383390

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونزاهيربدر5150057423874

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشافعيالدين بدر5150058372062

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلعلوالدين بدر5150059609388

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحاجبيبشرة5150060452740

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعامريبشرى5150061584555

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالقواربشرى5150062392108

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحدينيبناصر5150063564816

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونزعراتيبهيجة5150064406968

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوننقرةبوشرة5150065427169

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسرتيبوشعيب5150066487908

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعروةبوشعيب5150067395347

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالهرشبوشعيب5150068581625

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونخصيببوشعيب5150069528263

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسلوانيبوشعيب5150070384827

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفوزيبوشعيب5150071404249

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحميرثورية5150072520022

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلبكيريجميلة5150073481645

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوزيانجهان5150074428498

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونطيبانيجواد5150075602825

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالفيغةحاتم5150076489413

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحمداويحسن5150077463113

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفاضيلحسن5150078412169

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنشامةحسناء5150079609000

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالنوحيحفصة5150080606999

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونناجيحكيمة5150081610011

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونازعيريطحليمة5150082436701

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونباهيحليمة5150083467817

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبتوليحليمة5150084421840

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتباليحليمة5150085495743

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونداديحليمة5150086474050

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونواحيحليمة5150087369722

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالدين جمالحمادة5150088386257

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناالفغانيحمزة5150089571591

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالراس عريانحمزة5150090371845

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحضارحميد5150091526600

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناخرفيحنان5150092611664

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالقزديرحنان5150093605363

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمخزوميحنان5150094550483

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناملولحنان5150095522891

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعطافيحنان5150096505181

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعالميحنان5150097436049

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمفاديحنان5150098416844

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلشرفحيات5150099505825

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناحديخالد5150100411944

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكمامخالد5150101455347

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحطابخديجة5150102569129

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشامخخديجة5150103442644

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونصدقيخديجة5150104555878

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكاديميخديجة5150105394180

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهدوريخديجة5150106464826

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالتاريخليد5150107468431

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسطيليخولة5150108376402

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونابوالصافيدنيا5150109505286

534/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحسويدنيا5150110383384

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوندنيالدنيا5150111608247

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونخلفاترجاء5150112485398

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمرجانيرجاء5150113409677

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحجاجيرشيد5150114370271

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالصابريرشيد5150115567426

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالغاليرشيد5150116453776

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونقصاررشيد5150117373096

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونقديريرشيدة5150118412777

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوعزيزرضا5150119574143

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعلوانرضوان5150120529533

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلعويسيرضوان5150121395122

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمديحرضوان5150122506369

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالخندافيزينب5150123456334

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكلتاويزينب5150124440012

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونموافقزينب5150125524875

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونواهاللزينب5150126406164

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكمالسارة5150127610443

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمرابطسعاد5150128555107

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالنسرسعاد5150129630916

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتلداويسعاد5150130473227

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونريحانسعيد5150131511513

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعازوسعيد5150132480561

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهتوفسعيد5150133481365

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوعبدليسعيدة5150134442204

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعرموزسعيدة5150135565722

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشهابسفيان5150136550407

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالثائبسكينة5150137511495

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناإلدريسي القضيويسكينة5150138456025

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوندهاجسكينة5150139402191

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرزوقسكينة5150140513872

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسموحسكينة5150141600802

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغموديسكينة5150142566297

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمحفاضسكينة5150143511060

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمنصوريسكينة5150144419320

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونياسينسكينة5150145398450

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعليميسلمى5150146537443

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنعيسى مواليسلمى5150147378941

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناشريفسمية5150148540345

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعز أمسمية5150149390301

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالكوريسميحة5150150425719

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمهداويسميرة5150151575283

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتوفيقسميرة5150152583432

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشويتسميرة5150153609544

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعزيسميرة5150154561348

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمكرمسميرة5150155447415

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالبهاليسناء5150156538945

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالراضيسناء5150157550238

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلحسينيسهام5150158575387

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحفيظيسهيل5150159564564

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالدوميسومية5150160433135

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبالراضيسومية5150161528900

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعماريسومية5150162605845

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناوراغمحمد سيدي5150163454231

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمنصوري ساورشيماء5150164561156

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكاوزشيماء5150165456024

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعماريصالح5150166536803
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 
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الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسلماصفاء5150167557742

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالزهارالدين صالح5150168632868

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونطيونالدين صالح5150169400659

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالصابرطارق5150170498918

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعنياويطه5150171432917

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرجاءاإلاله عبد5150172617688

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالهاللياالله عبد5150173546623

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمعيزياإلله عبد5150174538988

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنبرارةالخالق عبد5150175383202

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونربومالرحيم عبد5150176463607

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلبروفيالرحيم عبد5150177505645

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالفاضلالعزيز عبد5150178364818

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونباالعزيز عبد5150179386144

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالحسين بنالعزيز عبد5150180384837

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحاجيالفتاح عبد5150181588145

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمزوزيالقادر عبد5150182448134

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالزياتالكريم عبد5150183486970

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونزينونالكريم عبد5150184602832

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونوسطريفعبدالحق5150185527292

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرزاضعبدالرحمان5150186498874

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالتباعيعبدالرحيم5150187633543

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجعوافعبدالعالي5150188366499

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحالويعبدالقادلر5150189559044

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناتليليعبداللطيف5150190373633

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمدينيعبدهللا5150191556491

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعرفانعبدهللا5150192512858

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونماريعبدالمجيد5150193611175

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونصفيحعبدالهادي5150194611124

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشافعيعتيقة5150195479574

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونماللعتيقة5150196568672

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنحضريةعزيزة5150197499050

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمبيطلعصام5150198398790

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلقراطيعلي5150199376912

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمبيطلعماد5150200398764

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبلعاليةعمر5150201386580

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسقوطيعمر5150202446391

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفتاحعمر5150203507610

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناقزيبرفاطمة5150204472551

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالكميريفاطمة5150205483912

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناوحكىفاطمة5150206567585

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحصارفاطمة5150207456530

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرايس نايتفاطمة5150208464560

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناخشاعيالزهراء فاطمة5150209431372

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرايسالزهراء فاطمة5150210559625

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبصريالزهراء فاطمة5150211529695

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبنميرةالزهراء فاطمة5150212597297

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعسريالزهراء فاطمة5150213444836

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغمزةالزهراء فاطمة5150214478856

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلعسيليالزهراء فاطمة5150215375560

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمفهومفدوى5150216491989

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمقاركريمة5150217605536

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسرداويكوثر5150218486262

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتاجديكوثر5150219499523

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهيداركوثر5150220590333

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناخميرلبنى5150221577579

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوننورلبنى5150222466582

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالهرزلحسن5150223439244
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغافريلحسن5150224543013

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوندرى ايتلطيفة5150225629269

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلغياتيلغزال5150226606726

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبزيتلوبنى5150227557248

الجديدة-   النجد حيالجديدةالتأهيلية النجد ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالصادليلى5150228579485

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعايزليلى5150229481336

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونضهرانيليلى5150230425443

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالبكريمحمد5150231493603

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالبوزيديمحمد5150232500441

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالسروخمحمد5150233600828

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشماخمحمد5150234609499

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالصديقمحمد5150235406373

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعساويمحمد5150236390239

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبلعداسيمحمد5150237606872

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتشختمحمد5150238474013

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجاللمحمد5150239403963

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحاسنيمحمد5150240597255

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونخياطيمحمد5150241366165

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرشوقمحمد5150242406591

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونصبحيمحمد5150243364872

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلخفيفمحمد5150244507074

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونادامغارالمختار محمد5150245393577

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونقشارعلي محمد5150246376508

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهيشوميمديحة5150247535738

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبيازمراد5150248571548

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناللوزيمريم5150249450622

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبلكيحلمريم5150250527598

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوحيةمريم5150251473958

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعزيزيمريم5150252423282

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكموحمريم5150253522679

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسعيدمزوار5150254415418

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونقاسيمسالمة5150255561806

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعزعوزيمعاذ5150256557548

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناوبحيدملكة5150257393062

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكرينرمليكة5150258587333

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلقدوميمنى5150259608434

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلفرمنادية5150260404846

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونأبوالمواهبنبيلة5150261571489

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشادلينجاة5150262426636

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونأوبحيدنجاة5150263607125

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلعروصينجيب5150264379962

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناسماعلينرجس5150265446884

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونموساوينزهة5150266455523

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونظافرنسيبة5150267594759

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناشحاحنعيمة5150268561068

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجامعنعيمة5150269580913

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعقانوار5150270569029

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونازريرةنوال5150271465565

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبندرقاوينوح5150272488107

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونيسين ابننورالدين5150273487767

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالدهينورالدين5150274466887

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمستعيننورالدين5150275625623

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالجبارينورة5150276492234

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبكوسنورة5150277430705

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوعيطينورة5150278494274

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونتوناسيهاجر5150279434650

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحسناويهاجر5150280434879
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبولفافهجر5150281374983

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونزيانهدى5150282394453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرفاعيهشام5150283406758

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالصباحيهشام5150284466073

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبعوضةهشام5150285571340

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوطيبهشام5150286569360

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوعزةهشام5150287394276

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكريمهند5150288609463

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوننضامهند5150289505762

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبالبازوداد5150290384680

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالطيشميوردة5150291492510

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالدكالي الصحراويوسيلة5150292576815

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحبازوفاء5150293379607

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسبيتيوفاء5150294614791

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونكاديميوفاء5150295621720

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشوقيوهيبة5150296398228

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالماحيياسين5150297441483

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناماميياسين5150298454377

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشهيدياسين5150299588589

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالدين جماليوسف5150300470448

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفنانيوسف5150301614618

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالبشرييونس5150302401126

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالشراديونس5150303365350

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناحالمالسهالوي5150304383797

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناحمدالضف ابو5150305508207

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوناسماءعقدة5150306447988

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالمهدينافعي5150307387376

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونأمالخاس5150308436907

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونامحلةالنقيري5150309625822

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونامينالزاكي5150310374824

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونأمينةلعويني5150311487751

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونأمينةمختصم5150312381936

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونإيمانتمون5150313613995

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبشرةبوعبيد5150314596783

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونبوشعيببنحطوطع5150315497168

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجميلةالخلفي5150316523762

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونجميلةالفورصة5150317515800

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحسامأفقير5150318442291

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحسناءابوالعيون5150319555061

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونحمزةعبدولي5150320532260

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونخديجةالعلمي5150321459143

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرحالالكرش5150322622032

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرشيدةالشعبي5150323525043

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونرشيدةزوهير5150324568360

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونزينبحراتي5150325483630

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسعيدالصبار5150326482853

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسعيدةادويدر5150327624277

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسفيانالصادقي5150328624607

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسكينةهللا حبيب5150329455912

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسناءبنرادي5150330469921

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونسهامكريم الغنمي5150331571322

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونشيماءبنعزيز5150332367118

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرزاق عبدرفيع5150333418453

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالرفيق عبدمامي5150334518047

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالعزيز عبدميمون5150335569160

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعبدالهاديالكسواني5150336445954

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعزيزالزموري5150337532271
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعزيزالصايل5150338484853

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعزيزةشتوكي5150339539072

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونعليماشط5150340622576

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغزالنبنقرايو5150341489159

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغزالنزايد5150342570180

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونغزالنعتاب5150343585915

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونالزهراء فاطمةسمراوي5150344387201

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفتيحةالحسني المساعيد5150345471837

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفدوىعالوي5150346600948

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفؤادخشعان5150347606929

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفؤادمحضار5150348507762

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونفيصلشقرون5150349502368

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلحسنكلوبي5150350535427

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونلطيفةالصغير ايت5150351623428

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونليلىالوردي5150352616917

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونماجدةبلعطار5150353618101

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمحمدصحباني5150354574441

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمحمدمرابح5150355401415

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمريماعشرة5150356385459

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمريمالفاضلي5150357599933

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمريمشهاب5150358448435

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونمصطفىضو5150359404710

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونميلودالوشام5150360523016

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونناديةالسعيدي5150361464861

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوننجاةعتيبة5150362383575

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقوننزهةالعسري5150363451598

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهاجرالدرواسي5150364626025

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونهدىلواح5150365526520

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونوديععلول5150366401544

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةالتربويون الملحقونالتربويون الملحقونيوسفعقيلي5150367477810

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسالم عبد محمدالناصري5020001364176

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوفاءالزعيم5020002367271

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسهيلالعسري5020003368253

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناميمةبالكوري5020004369924

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأنسمعزوز5020005370433

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناميمةمسكين5020006371354

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكوثرالعسري5020007375828

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةعوامي5020008381641

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوسيلةالصوار5020009384787

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمصطفىوشحال5020010384884

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسميةالخاشعي5020011389148

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننورةبنتجة5020012389176

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينايمانالرامي5020013391357

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأمينةعلي خالي أيت5020014391931

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعائشةأزهر5020015397033

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننعيمةافقير نايت5020016399231

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبدالكريمباغاض5020017401772

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننسرينمسلم5020018402973

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحياةفاتحي5020019416015

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسلوىالزهيري5020020416230

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمريمعطفي5020021418219

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسارةحسيني5020022419698

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةمكرم5020023424178

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزينببوكركوح5020024426646

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناإلله عبدزغلول5020025426859

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزيزإدرحو5020026428301

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناديةزريقة5020027429874

539/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان
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الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزيزدهيوير5020028432472

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينياسينالدرماوي5020029437092

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدشوقي5020030440117

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعادبنياشون5020031440842

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرحيم عبدأمهري5020032442382

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننبيلكيدوني5020033446431

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعربيةلفطيمي5020034450461

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسامالجرموني5020035450951

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدالمريني5020036453990

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأيوبالمريني5020037454085

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفاطمةلياني5020038455529

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةاإلدريسي5020039456126

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعواطفالدين فخر5020040458063

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعزيز عبدالكناوي5020041461298

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعائشةبلكحل5020042463861

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزيزةحيروش5020043474652

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنيرالذهبي5020044476457

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمريمفاطن5020045477659

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسناءلعدو5020046478772

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهاجرالدين ركن5020047481830

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسناءبومليك5020048482564

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحكيم عبدتيروكي5020049493290

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدين صالحالغالني5020050494733

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةالحنفي5020051494982

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننزهةدارداني5020052498277

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسوكينةرزوق5020053500192

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهجرماكاني5020054503962

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسناءالحلفي5020055504353

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدفقير5020056504921

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخالدسهام5020057505726

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنالشهوبي5020058508246

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةالبوجي5020059512219

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناسيةالعلمي5020060514040

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناديةالزورقاني5020061514204

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرضابوسلهام5020062514952

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكوثرالبيضي5020063523465

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحنانالصحراوي5020064523701

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحنانمراد5020065525702

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننورالدينزايد5020066529318

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوفاءصيفار5020067530462

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةباموسى5020068533486

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينامالامسادر5020069534666

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحنانسعيد أيت5020070540710

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمينةكالخي5020071545347

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمصطفىمازوز5020072545805

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسكينةعمري5020073548318

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرجاءروان ايت5020074559139

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننعيمةفرياط5020075559757

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسناءهدوش5020076560838

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصورياماگري5020077563229

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحنانالبلوطي5020078563546

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعمادالدينقرادة5020079563600

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمريمادحساين5020080567008

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدحشالف5020081569175

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابراهيمالطالب أيت5020082570798

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننجالءعبدالحي5020083572185

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأشرفتيبا5020084574287
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الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسناءالطوسي5020085575180

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننجيبالربايعي5020086576066

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعادهللا عبد اد5020087583405

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسكينةناصح5020088584829

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدعنور5020089585302

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينغيثةالعربي بن5020090590947

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشاديةلمساسكي5020091597104

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالغاني عبدصبار5020092612262

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصحيحهللا عبد5020093613306

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمينةغزال5020094614799

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمريمكاملي5020095616677

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبدهللامستحب5020096620295

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينيوسففريجي5020097628383

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثاالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبشرىصالح5020098630676

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطالب ايتنورالدين5050001366754

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعليانيرشيدة5050002367239

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأمينأحمد5050003369289

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمغيرباتسهام5050004370495

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادويشياسر5050005373636

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفرسانيأمين5050006373760

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخييسكينة5050007374835

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعاديعدنان5050008377130

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمستعداسماء5050009379055

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناضرضورفاضمة5050010381382

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمو الحاج ايتغيثة5050011382837

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةمنصور ايت5050012383813

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفيخريفاطمة5050013384135

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصيفيهاجر5050014384971

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبيضفيصل5050015386165

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفرعونمحمد5050016386944

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناليابوريالزهراء فاطمة5050017387979

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبادسكينة5050018390010

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالجابريسعيد5050019390639

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننوحيخولة5050020392682

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناوليسهام5050021395079

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامريرايمان5050022401142

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهاديوفاء5050023402906

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصقلي الكاضميصفاء5050024403200

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمشماشيمحسن5050025407257

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالراضييوسف5050026407801

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحيدةسهام5050027419479

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغاماديعائشة5050028419655

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوسعدانخديجة5050029420255

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهردةدنيا5050030422728

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسهميعزيز5050031424201

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلخضراسماعيل5050032424731

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسالميخديجة5050033435678

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسيالمهدي5050034446733

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزةيوسف5050035448655

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكديديةمنال5050036448767

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسيعزيز5050037449639

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسميعسهام5050038454968

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحفيانلبنى5050039459091

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأزگونفتيحة5050040462140

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسميريمريم5050041462391

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبرةالحق عبد5050042466956

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونركاديمريم5050043471867

541/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالموحيإيمان5050044474936

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكراعحياة5050045485009

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازويدنفاطمة5050046494072

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموهديزينب5050047508781

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزيتونيسارة5050048511064

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسالكيأشرف5050049511521

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجرايزهرة5050050517588

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحمومينة5050051524343

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخريصيسرا5050052526354

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشريحامينة5050053536426

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحافيأحمد سي5050054542273

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرخاويمينة5050055549117

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبصيرزكرياء5050056551220

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكتانيخديجة5050057552303

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبكاريوداد5050058559475

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلقائدالكريم عبد5050059561152

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبراكةرضى5050060562260

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونترغلينبوشرة5050061566223

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعطاشسفيان5050062569446

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحوامالجليل عبد5050063576923

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخرصة أيتكريمة5050064580887

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشهرياسين5050065588485

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوالهدىالبخاري5050066592163

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكحليابتسام5050067592603

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفجريامين5050068599203

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبانورمعاد5050069600733

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوصاطعائشة5050070600966

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيافيريوسف5050071601653

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمرانيسعيدة5050072603707

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتيسنجاة5050073609702

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلطيفةالزراري5050074620325

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبانالرحمان عبد5050075620518

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناصغيرعائشة5050076625312

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعابيسفيان5050077625614

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنجوميعائشة5050078626982

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحافظوجدان5050079631148

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون اوعزيز مريم5050080594949

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبالمقدمسعيد5050081508196

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمتقيابتسام5140001499991

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحفظيإبتسام5140002549674

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزلماطابراهيم5140003613664

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلحولإحسان5140004392793

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوعصيدأحمد5140005630333

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدين محياسامة5140006420742

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمساعدياسماء5140007422517

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبازياسماء5140008491781

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخيريأسماء5140009400582

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحريأسماء5140010374693

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصديقيأسماء5140011401987

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمرانياسماعيل5140012399084

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسروراسية5140013594213

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحموميإكرام5140014542454

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمعراضإكرام5140015558686

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسلوىالفرود5140016392984

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعشلوجالمصطفى5140017493139

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزرايديالمهدي5140018365267

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلوانالمهدي5140019404300

542/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشيخيالمهدي5140020600627

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزةالمودن5140021593498

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمليانيإلهام5140022583746

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعالكأمال5140023464380

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزيتونياميمة5140024406385

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالقاسمياميمة5140025570850

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنداحيأميمة5140026404697

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتموشأميمة5140027590323

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسرورامين5140028490335

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخنوتأمين5140029632413

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعسري بنأنس5140030520177

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعسريإيمان5140031406745

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأهواريإيمان5140032483908

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهزيليأيوب5140033431893

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشويترأيوب5140034447551

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشبابدر5140035510976

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهاشمبديعة5140036456473

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشداليبشرى5140037483863

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزايدتوفيق5140038569246

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناصويلداثورية5140039516633

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناشديرجميلة5140040520851

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالوراويجنان5140041377407

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبونوارجهاد5140042467971

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفيقجهاد5140043625850

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعماريحسناء5140044462777

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبندعيجوحفيظة5140045462286

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاتححفيظة5140046457405

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعكيحكيمة5140047395781

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجباريحكيمة5140048522114

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفيلحليمة5140049595279

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوالفالححليمة5140050621942

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزينيحنان5140051534425

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشريفيحنان5140052464694

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبالخديرخالد5140053571311

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزياديخديجة5140054566067

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسناويخديجة5140055634309

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبكبكرشبد5140056475394

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتالت ايترشيد5140057438858

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكاشوشرشيد5140058471394

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناتريبةزكرياء5140059435839

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعرابيزكية5140060365071

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامزيريزكية5140061460892

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفجريزكية5140062564082

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجغالفزهيرة5140063487113

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعطفيزينب5140064408681

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهشوميزينب5140065419212

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبولمانزينب5140066495432

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوتوالةزينب5140067505368

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلوراويزينب5140068558882

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمبروكسارة5140069451185

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونانوارسارة5140070491702

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحركاتيسامية5140071529520

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنواليسعاد5140072612550

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفاظليسعيدة5140073435228

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسلمانيسعيدة5140074613009

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسروتيسفيان5140075372838

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامرابطسفيان5140076471998
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامشيشسكينة5140077464404

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلقبابسكينة5140078600549

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمهاجرسلمى5140079406360

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننبكوريسميرة5140080471886

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسمالليسميرة5140081589014

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشماويسناء5140082399532

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامحمديسناء5140083470117

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسيصفاء5140084399723

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحضيصفاء5140085533929

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمودنصفية5140086593740

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدهللاصمران5140087552241

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزرديالغاني عبد5140088378416

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمعبدالحق5140089517831

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصاخيعبدالهادي5140090567905

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقصبيعتيقة5140091522619

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمراويعتيقة5140092397929

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالدريسيعزالدين5140093408537

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوادوزعصام5140094532822

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحالليعلي5140095364224

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدريوشعلي5140096552591

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعساليعماد5140097487476

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازبير بنعماد5140098602941

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمواقيعمر5140099606250

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفيراديعمرو5140100554339

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننبكوريغزالن5140101453649

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاخيرغزالن5140102569763

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوزريبةفاطمة5140103445396

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوفديفاطمة5140104478097

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبارودي ابوفاطمة5140105557802

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرشقيالزهراء فاطمة5140106406339

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخالصالزهراء فاطمة5140107490093

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزوقالزهراء فاطمة5140108490713

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشهبيالزهراء فاطمة5140109495960

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمهولالزهراء فاطمة5140110516798

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوكىالزهراء فاطمة5140111536088

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننصيبيالزهراء فاطمة5140112581692

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمغراويالزهراء فاطمة5140113627810

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابريطلفاطمةالزهراء5140114548274

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمشماشيفدوى5140115382817

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمرانيفدوى5140116374541

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالراشديفدوى5140117415983

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهبازفدوى5140118511631

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننبكوريفضمة5140119476916

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالساخيفؤاد5140120506647

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخطابيكريم5140121392335

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرقاصكريمة5140122505814

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسويديكلثوم5140123512387

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمواقكمال5140124440918

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشرايكوثر5140125613670

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالساقيليلى5140126469608

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصدقيمحمد5140127496046

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبهلوليمحمد5140128371797

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالورديمحمد5140129415373

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوزاني شفيقمحمد5140130492456

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرياحيأمين محمد5140131466693

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلحيحيمريم5140132380777

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحقانيمريم5140133592152
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلومريمة5140134542766

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالماويمنى5140135584079

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحديدومنير5140136426086

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطاوسيمنير5140137557355

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكملينادية5140138620961

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنصغيرنادية5140139631041

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوديعنافع5140140423312

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحلونسيمة5140141607117

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوهبينهيلة5140142505270

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفاظلينورة5140143464203

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصالحينورة5140144597964

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنيحيىهاجر5140145547694

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشعوبهشام5140146385032

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننوريهشام5140147558427

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعايمهشام5140148574500

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونميمونيهناء5140149535521

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفجريوجدان5140150566671

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسونيوئام5140151610695

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمفتاحياسر5140152596228

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزياسير5140153563951

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفاضليياسين5140154435007

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحموديياسين5140155455812

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرشديياسين5140156434164

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموقوتياسين5140157515407

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمسعودييسرى5140158561809

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالباسليوسف5140159574858

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتغزوانيوسف5140160400157

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالكحليونس5140161391140

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلويونس5140162515092

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةزهير5130001374518

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصمد عبدبوطويل5130002388560

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامينةملزوم5130003390263

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرقيةستار5130004368046

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندونيابصير5130005388699

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيمانابوالعيش5130006375345

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزالترغاوي5130007385823

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبديعةالسويني5130008391604

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدين صالحبالمجدول5130009386820

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرحمان عبدلقصيبي5130010406994

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعيمةفراح5130011393516

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهدىحطرباش5130012367769

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحاتمالحمراني5130013372225

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدطالب بن5130014385534

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدالمساعد5130015404639

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهاجرالويهراني5130016390056

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفقدمار5130017393445

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحسنالمصبحي5130018372088

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسماءقماش5130019387949

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةبنيدار5130020393979

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوليدالمتقي5130021364138

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحمدلقصيبي5130022406925

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنعربا5130023365746

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمياءالمضرومي5130024375672

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإبراهيمالبعيادي5130025381951

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبنىسديام5130026405598

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفدوىلمقضر5130027378855

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهنيةالقاسمي5130028407466
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمةالزيتوني5130029406533

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسماعيلخربوش5130030416584

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينبدري5130031400232

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسارةحبوشة5130032409780

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفحبوشة5130033409887

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعتيقةالراوي5130034422801

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأيوبناجمي5130035402980

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفالمنوكي5130036404948

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرجاءحبوشة5130037409688

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصالحالطائع5130038418004

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصفاءباإلمام5130039434501

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةشداد5130040423688

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحكيمةحسنة5130041419625

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالموادين5130042438033

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالمغزاوي5130043434418

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالسالمية بن5130044420541

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالعماري5130045423107

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدريسيةالنكروا5130046435349

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصفاءناوي5130047443935

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليلىأسكا5130048406599

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةالزريزري5130049437340

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكينةالطوسي5130050448393

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكرياءعلي ابن5130051420617

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأيوبالراوي5130052423132

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسفيانمحلوب5130053439696

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهاجرالهدام5130054454257

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننجيةالحداد5130055441024

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتودةسعيد آيت5130056452771

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأحمدإدهمو5130057426510

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحميد عبدالعقادي5130058429605

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكبيرةجلواني5130059448049

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخالدالمرابط5130060426649

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميدزروال5130061440726

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالمقتدي5130062446137

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمادطروي5130063452455

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدةدهبي5130064439733

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميدالعظيم عبد5130065436518

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالزاهدي5130066452416

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعيمةالغزواني5130067435659

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاتحةالبوعمري5130068475026

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمخربوش5130069444277

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالياسجدلي5130070475311

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهشامليدري5130071467024

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةبونو5130072480216

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةالوكيلي5130073490442

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوشرةأخطوبة5130074499568

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعادخدة بن5130075454198

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالسويني5130076484525

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونايمانشهاب5130077462838

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالبرقاوي5130078453904

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزسميح5130079471388

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدصادق5130080464712

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليلىالبازي5130081471770

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللطيف عبدالسعداني5130082455073

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفالبوعمري5130083472462

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالحكيمالوافي5130084480046

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكوثربوشامان5130085497192
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضوانالغرسي5130086464432

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمنعيم5130087474537

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهناءمطميحي5130088502879

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفاللوزي5130089509634

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضوانالحرور5130090452724

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننجاةابشير5130091471760

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسهامكرام5130092483168

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشروققديري5130093486725

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسارةكحالوي5130094522671

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمصطفىزكراوي5130095477343

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتوفيقرفيق5130096477103

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمينةالركاشي5130097505597

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشميسةرشيد5130098483811

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدرقيق5130099488854

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفصحيح5130100501115

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهراءطهراوي5130101483815

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفريدصفيح5130102546235

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينمسرار5130103559125

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفوزيةالمرس5130104559193

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبشرىالطلحي5130105516179

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننورةالمرجاني5130106522325

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسمينبقيش5130107491933

5130108535202Lahssaissبرشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجة 

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامالبقادير5130109551225

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمونىجعفري5130110523049

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكينةنديد5130111486630

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسناديحي5130112504371

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمصطفىعليات5130113521554

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنوارفرجي5130114519788

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرحيم عبدنعمان5130115525843

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهدىالعروشي5130116554001

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضوانتجتين5130117529601

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعديةانفلوس5130118538866

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسهاماليحياوي5130119592925

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعزيز عبدزكار ايت5130120554170

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءفاخر5130121561306

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابراهيمبروك5130122512633

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكرياءالضروي5130123517601

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدمشهور5130124514912

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهوربالمدني5130125519080

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةالراضي5130126542799

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةالغزال5130127544873

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعائشةسعيد ايت5130128525723

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنانطربوز5130129532191

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامينبالحاج5130130553235

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدةالنيوف5130131565655

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجواددريوش5130132539389

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامباركرزقي5130133582460

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةشكير5130134530691

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليلىالمالحي5130135569337

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهجرلمخنتر5130136583562

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمهديزهير5130137570979

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالياسزايد5130138590210

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصمد عبداكحال5130139538024

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالعروشي5130140553504

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليلیکموني5130141560126

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرانيةالجعفري5130142601599
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفالشيخ أيت5130143622811

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأحمدحاتم5130144585198

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبداإلالهناضري5130145547141

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحكيمةالدياني5130146593165

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءثابت5130147595743

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالرحمانبالقرشي5130148576934

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمروانالقرش5130149589948

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيونسمسلك5130150596365

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتيحةصوتي5130151582852

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأيوبالتقة5130152612899

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمحفوظاسايرغ5130153631606

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءلهبوب5130154595665

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابتساماالخضر ابن5130155604296

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإلهامنوري5130156599519

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحمدميسور5130157624541

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينمسلك5130158595581

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشرفشكري5130159614418

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننزهةلمراق5130160627837

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهامفراح5130161566400

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسماعيلتوفليحت5130162577433

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرحابالمختوم5130163588890

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدالعزاب5130164562973

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميداجعدا5130165621608

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحمدمجاهد5130166547063

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحياةبراق5130167608417

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسوميةالمعلم5130168600658

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءلواركي5130169584660

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةامهمول5130170586594

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزالدينالخدري5130171627771

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهاجرلكحل5130172581530

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابتسامبحري5130173597957

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفوزيةمصباح5130174576079

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدبلحسن5130175596213

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننورىالحمري5130176616369

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعليامغار5130177403317

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدةالبوهالي5130178494649

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالقادرحليم5130179560465

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفتاح عبدالكزان5130180590573

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبنىلبيض5130181405788

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوجدانالمجدي5130182531559

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخولةحاجي5130183431447

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالناقوري5130184559901

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمالزيوتي5130185397961

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجهادالذهبي5130186616577

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإحسانعمراوي5130187599180

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوليدالبدالي بن5130188587416

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمروانمودو نيت بوتكبوت5130189565213

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءسليمان بن5130190626999

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوكرينالزوهرة فاطمة5130191458105

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدقبطى5130192588593

 برشيد سميحة محمد شارع 2 التيسير حيبرشيدمنصور محمد التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمزرمق5130193419629

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشهاميوسف5100001390993

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوكرييوسف5100002434318

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزوهيرييوسف5100003448660

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكوكييحيى5100004366343

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمستورياسين5100005620683

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنوياسين5100006392305
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشينياسين5100007503132

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديديوصال5100008608881

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشهادوسيمة5100009551656

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزروالوديع5100010409431

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبناروجدان5100011556156

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسيهند5100012515188

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفارس بنهند5100013442010

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمكرمهند5100014491485

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإكغزارهناء5100015365433

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغافرهناء5100016407001

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننوميهدى5100017582747

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخلصهاجر5100018576050

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناداليهاجر5100019474637

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعديهاجر5100020621773

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوعنانيهاجر5100021621805

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحمرنورة5100022619265

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجعفرنورة5100023417410

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعبدونيالهدى نور5100024542644

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوزكيةنزهة5100025607228

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسدرينزهة5100026408662

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنهبولنجوى5100027413496

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوزية ايتنادية5100028379338

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكداشينادية5100029379581

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشمارخنادية5100030442865

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسيدنادية5100031516496

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخنترموسئ5100032627203

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمموسى5100033433951

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصابونجيمنير5100034584737

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعباسيمنال5100035598254

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحضارمليكة5100036473692

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبروايمليكة5100037391878

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيسمورمصطفى5100038408860

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدرويشمريم5100039615746

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوممريم5100040393719

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغافرمريم5100041407038

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحديديمريم5100042400435

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعشيقمريم5100043429476

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطحطاحمريم5100044562520

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونروانمريم5100045585432

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمطيمروان5100046453963

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحديديمحمد5100047377065

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناعممحمد5100048389663

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأمينمحمد5100049387595

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأدحومحمد5100050414034

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبكريمحمد5100051448847

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبديدةمحمد5100052499553

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمدكيرمحمد5100053467832

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعشيرمحمد5100054545843

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونراميمحمد5100055578650

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناركيكمحمد5100056583027

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالشكرمحماد5100057397985

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنغالبمحسين5100058394337

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنعممحسن5100059493240

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكشتافيمحسن5100060535414

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقجيماجدة5100061528510

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشرايبيليلى5100062605046

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطاهرليلى5100063597025
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المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوعنانيلوبنى5100064522646

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلوياسماء لال5100065370463

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمستعدلطيفة5100066530285

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوقادلطيفة5100067368072

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعائشةلحياني5100068365963

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزورلحسن5100069554846

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنشريقةلبنى5100070432434

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعبيديلبنى5100071624831

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعسريلبنى5100072450878

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصالبيلبنى5100073550069

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفضلكوثر5100074574761

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوعزياكوثر5100075564221

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأرسالنكنزة5100076538285

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالموساويكمال5100077456458

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونونيتكريم5100078549552

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونايديويكفيصل5100079459679

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحيمرفوزية5100080389838

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننديرفؤاد5100081615475

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرحمونيفواد5100082392304

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجميلةفاطنة5100083632802

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأمهلوضالزهراء فاطمة5100084367363

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخيدرالزهراء فاطمة5100085409912

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعياديالزهراء فاطمة5100086628006

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشعبالزهراء  فاطمة5100087495194

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعرشفاطمة5100088461507

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدرقاويفاطمة5100089372936

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدالحىفاطمة5100090432507

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحرورودوفاطمة5100091596187

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزرواليفاطمة5100092560009

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغدة بنفاطمة5100093578408

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيحيى بنغيثة5100094576648

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعابديغيثة5100095582646

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنصريغزالن5100096604380

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكرنودغزالن5100097416193

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونداعليغزالن5100098417299

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجواريغزالن5100099422397

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندوبالليغزالن5100100421345

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكرودغزالن5100101537293

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبسيونيعمر5100102370730

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناوزكريعلي5100103445203

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتجيبيعزيز5100104410806

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنسويعزالدين5100105428636

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدرسيعديل5100106488187

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغانيمعبدالرزاق5100107375173

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإكرامعبدالرزاق5100108506499

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشبانيعبدالرحيم5100109481351

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأيتصالحعبدالرحمان5100110373146

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمسكينيالهادي عبد5100111503831

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغالي بن أيتالكريم عبد5100112439589

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخليقيالغني عبد5100113550065

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعجليالصمد عبد5100114595480

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرجراجيالرحمان عبد5100115570959

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباموسالحق عبد5100116468221

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندانيعائشة5100117586394

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناملوعائشة5100118376942

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزيراويعادل5100119561358

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونملكوطارق5100120426118
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المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزرواليصديق5100121565126

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالسمرشيماء5100122580164

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليمانشعيب5100123523972

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندينيسومية5100124383752

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوالنجيسهام5100125454462

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحوريسهام5100126499668

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنوجسهام5100127530226

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزاهرسناء5100128413951

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشروقيسناء5100129523271

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحناشسناء5100130548638

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبولحدوسميرة5100131456652

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقاسميسمية5100132573862

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكودسلوى5100133369524

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزائدوفسكينة5100134510080

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصيلىسفيان5100135562072

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهرسفيان5100136610182

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإدريسيسعيدة5100137541084

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلةسعيدة5100138445174

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتاحسعيد5100139365432

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراويسعيد5100140377017

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبندمكيلةسعد5100141541093

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبانونيسعاد5100142420110

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبادسعاد5100143513403

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرحويسعاد5100144516449

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتاغوتيسارة5100145570532

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبياعزينب5100146472055

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالساقيزهير5100147552800

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطالبيزهور5100148620220

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحنينتيزكرياء5100149383156

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالختيرزكرياء5100150366969

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغربيرشيد5100151506847

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأوعالرشيد5100152555613

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقديريرشيد5100153557168

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبودهكرشيد5100154593102

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوقنضىربيع5100155560347

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصايمدعاء5100156530963

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأعنطرخولة5100157540927

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصيداويخنساء5100158406376

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلحميرةخديجة5100159551203

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحضراميخديجة5100160608461

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسعودخديجة5100161390274

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادحوخديجة5100162415107

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشراديخديجة5100163600285

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاكرخالد5100164405320

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناألقلشخالد5100165567441

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبومهديخالد5100166562895

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحلميخالد5100167612319

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشرايبيحورية5100168414585

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفيالحىحنان5100169398099

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزروالحنان5100170407165

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنجميحنان5100171407378

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناملوحنان5100172610742

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوقطبحمزة5100173452989

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبراقحمزة5100174521485

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلشهبحليمة5100175371985

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحرورودوحليمة5100176556687

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبحريحليمة5100177413670
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المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأدمحكيمة5100178447039

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحمديحفيظة5100179423534

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزرواليحفيظة5100180601666

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونميعادحفصة5100181410379

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمومنيحسناء5100182439732

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسن أيتحسناء5100183570877

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصوريحسن5100184377604

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكموريحسن5100185615237

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدوايجليلة5100186463773

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسلوىجطاري5100187530553

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبانيجبرائيل5100188548161

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابراهيم سي ايتبوجمعة5100189465594

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعضراويبهاء5100190607758

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهسوفبديعة5100191600058

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوكالبثينة5100192612335

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندافقأيوب5100193398125

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرابطأيوب5100194583322

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنهديايوب5100195535964

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجكاكايوب5100196395970

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحناشايناس5100197460839

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابوالربيعأيمن5100198462557

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشرفاويإيمان5100199406693

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبولحياإيمان5100200607384

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكرطيطايمان5100201500038

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكاملأنس5100202510325

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكريمامينة5100203443138

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفقيرأمين5100204384878

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعسالأمين5100205493343

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعسريأميمة5100206570121

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوالكيأميمة5100207474434

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسف بنامبارك5100208552729

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمرانيأمال5100209405730

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامهمولامال5100210586790

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفايفالالهام5100211448823

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحومانالمهدي5100212575632

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبلغيتيالعزيزة5100213544633

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزيتيالعربي5100214573607

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبومحرشةالظاوية5100215606297

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونافريريجالحسين5100216569172

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجبريأكرم5100217366768

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزعيماكرام5100218373785

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوزيديإقبال5100219580626

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحدوكيأسية5100220366392

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرشيدياسماعيل5100221386222

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرايسأسماء5100222418412

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيعيش ابنأسماء5100223423910

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعثمانيأسماء5100224497120

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحناشأسماء5100225569481

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوهالياسماء5100226429117

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكافياسماء5100227581555

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعباديأسامة5100228611035

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرزوقيأسامة5100229398776

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدريدياسامة5100230384745

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجليأحالم5100231573346

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشكاوإبراهيم5100232604728

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحمدانيابراهيم5100233410124

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلزركابراهيم5100234527330
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأعقورإبتسام5100235501083

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموحديابتسام5100236590024

المحمدية-  العاليا-  الشرفاء شارعالمحمديةرشيق ابن اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعقرانيابتسام5100237604302

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشرداديسفيان5090001380001

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبقالعثمان5090002381607

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمنتصرحنان5090003390722

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبخاريحفيظة5090004413295

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينيعيش بنمونية5090005419922

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناموسيسلمى5090006368403

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالوصيفعزيز5090007380026

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكمالةجهاد5090008382751

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسمريسناء5090009403478

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنزازالرحيم عبد5090010416227

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسرارمحمد5090011368417

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبيوسفجواد5090012380151

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرافعيالزيتونية5090013385565

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينظهيرالمصطفى5090014410404

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينميدونكوثر5090015417393

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزبيريجميلة5090016370368

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمنانيجمال5090017381520

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزروالكوثر5090018385682

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحليمي العلميامحمد5090019411755

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجكانيالزهراء فاطمة5090020419881

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناسويسسعاد5090021421174

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينانظامليلى5090022432593

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحرافيونس5090023448085

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتمورتياسين5090024377166

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسالم ايتنزهة5090025392710

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخليلخديجة5090026423573

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطاجريهدى5090027432598

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسميريليلى5090028452930

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصغيوارأمل5090029367690

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالقاضي ايتوديع5090030379713

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنسوسكوثر5090031404226

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحمدانسلمى5090032423395

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبشيريعبدهلل5090033435781

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالزهاريخليد5090034449726

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبالحولأيوب5090035461878

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمقدميونس5090036395362

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكالميفاطمة5090037404292

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبامولالزهراء فاطمة5090038424744

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلكروريسناء5090039437014

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينراقيرانيا5090040450911

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبحيريخالد5090041429041

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالهيبةهاجر5090042448047

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناوكيسومية5090043375753

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناكريإيمان5090044392654

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشروقيغزالن5090045401990

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعشويياسين5090046424934

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبابيبنكاسم5090047444548

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعلويصباح5090048455477

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالراضيحكيمة5090049367691

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزويتامحمد5090050388547

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوكنيفيحسناء5090051415551

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصغيررجاء5090052429733

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخمليكريمة5090053447116

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعمانيحمزة5090054460745
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخربوشحنان5090055471033

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلزرقحمزة5090056401930

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبونورحسناء5090057408960

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنونانوار5090058427173

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمرينومصطفى5090059440017

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنصفهجر5090060460600

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبوصيريايوب5090061365501

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشمارخأحمد5090062372346

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعوانفدوى5090063384970

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمالكالصمد عبد5090064406546

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسرارصوفية5090065366805

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرفيقيمعاد5090066374045

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكراويالمنعم عبد5090067385887

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبضاليسميرة5090068411346

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينداوشالزهراء فاطمة5090069420223

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرجالحبيبة5090070468480

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشقافعمر5090071365337

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبوريدنيا5090072372200

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزريديايوب5090073383424

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقلىموحسن5090074402755

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأكزالابراهيم5090075464132

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمهيلةمحمد5090076368233

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزكريحكيمة5090077379078

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنتوليإكرام5090078392349

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنيرمحمد5090079415067

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوكريمسناء5090080420090

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمتاقيرقية5090081448654

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبربوشسهام5090082475345

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحازمسارة5090083365893

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبونيتسارة5090084388964

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالنسانية العلوم و االداب محمديةهضان5090085449883

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندردرحليمة5090086476130

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينادريرالعزيز عبد5090087367865

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهراء فاطمةحدين5090088391866

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطهراويمريم5090089402448

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعمراويالحسن5090090398989

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينازكاغخديجة5090091412151

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعداويعبدالحق5090092430072

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدهبيأحمد5090093446363

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينيلولوفاء5090094481822

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنعيشرشيد5090095417049

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمديدييسرى5090096437867

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشعشعايأنس5090097470308

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمزميزيمهدي5090098483302

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلشكرحفيظة5090099522165

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأمباريفدوى5090100443750

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحجويإكرام5090101460499

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحجمالزينب5090102477429

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوجردةعبداإلله5090103504724

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالدريسيرضوان5090104374297

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعباسيسلمى5090105393677

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننشابحنان5090106409377

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقزيانأمنية5090107421558

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدكنيالزهراء فاطمة5090108439111

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناللودفاطمة5090109474554

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسعديعبدالرحيم5090110417616

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناعبدولطيفة5090111445013
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينيوسفانة5090112463805

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمعريشهللا عبد5090113481060

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبردادعمر5090114376667

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوعليالسعدية5090115397725

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالهدومحمزة5090116410922

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبالكداريزينب5090117426272

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعرجونفاطمة5090118439347

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناللودخديجة5090119474648

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخياريصالحة5090120513284

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبسطاويسومية5090121534133

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناحمد افقر ايتالحسن5090122466786

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحسين أيتأيوب5090123491712

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينموحاليجعثمان5090124499174

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمجيدعباس5090125472416

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحابيبيإيمان5090126482148

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندرويشليلى5090127503777

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفيوطحفصة5090128518479

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصالحينبيل5090129533360

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبوحنيفةفاطمة5090130488142

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناضرالحكيم عبد5090131524392

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدقيوق البورنيحفصة5090132472524

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمعززغزالن5090133483586

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهالليمليكة5090134505161

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننعيمكوثر5090135526795

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمتمنيحفصة5090136535045

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوهبرأسماء5090137557260

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأزماميالزهراء فاطمة5090138570114

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينغريبيالمهدي5090139600100

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحقوأنس5090140512700

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهمزانيمريم5090141544027

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكرومزينب5090142581966

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالنكاديالزهراء فاطمة5090143599267

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالنعاميشيماء5090144475049

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعمانيإيمان5090145495986

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخياريمروان5090146506437

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسالمعائشة5090147529532

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعسريالزهراء فاطمة5090148537408

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناوشاحزينب5090149559850

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلفريحيكوثر5090150516249

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرماويمحمد5090151478469

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكريمحنان5090152500034

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبرينيسكينة5090153512074

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحداديمروان5090154529651

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينافراحاحمد5090155544684

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعباديإلهام5090156562504

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمغاريأيوب5090157582746

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقادامحمد5090158603733

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناعال احساين ايتحميد5090159456630

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبورتامعبدالرحيم5090160471947

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكامليعبدالهادي5090161491780

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالخميريعبدالصمد5090162501009

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنصوريزكرياء5090163525362

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمسناويفوزية5090164556045

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينطلحاوياسماعيل5090165463718

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالناصرياحالم5090166485199

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبحريأيوب5090167498041

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحموانمينة5090168511664
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحجريعبدالجليل5090169540245

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالجراريعزيزة5090170546783

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينماطوأيوب5090171562566

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبالنورمحمد5090172593964

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينداياحسناء5090173460114

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابجيزكرياء5090174474376

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصافينوال5090175495387

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبوزيدأسماء5090176509341

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهرماشجميلة5090177534381

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينموحيدالزهراء فاطمة5090178560671

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبها ايتالحسن5090179583223

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمخضارحسن5090180581868

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشلحمحمد5090181598471

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجريدأيوب5090182615290

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعرفانزينب5090183533797

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوشبوكحنان5090184559242

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبسونيمحمد5090185574453

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالموحدالجليل عبد5090186602459

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشفيقزينب5090187512367

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالوعدوديانس5090188538943

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعونيكريمة5090189564909

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحدو ايتالكريم عبد5090190614130

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالجفريجهان5090191495040

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوعكيلمياء5090192517297

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالدريسي الرياحيسكينة5090193549100

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينامالزينب5090194573222

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمركنيالوهاب عبد5090195581985

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشاميكريمة5090196604642

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناليمالحيسكينة5090197486931

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناصفشفيق5090198513641

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينإدريسييونس5090199545212

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبيدأحمد5090200577000

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعمرانيهند5090201588700

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفالكيسهيلة5090202608134

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحرواكياسين5090203613743

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالريحهناء5090204624990

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناإلدريسيرضوان5090205578195

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزاويسمية5090206594471

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنانيرضوان5090207615047

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبوحسانيمريم5090208628236

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحلولياالله عبد5090209616262

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقسويعدنان5090210546282

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننصيريوسف5090211594861

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناحمد بنياسمين5090212621990

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأوزيدانإيمان5090213583650

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمسراراحمد5090214598770

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمورافقالناجي عبد5090215612369

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبرادةهند5090216623779

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشوكريمريم5090217630784

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعرسةزهور5090218633248

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالغاليالكريم عبد5090219542664

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندكاكيالزهراء فاطمة5090220577568

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناحساين ايتعبدهللا5090221614561

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمعتمدالحق عبد5090222634983

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعمرانيكريمة5090223540716

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحفيروسعيد5090224561057

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمكاويهشام5090225606521

556/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأغانمفاطمة5090226628737

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشكيكالحق عبد5090227569712

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلفقيهحسن5090228582304

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالراس عريانابتسام5090229598528

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناحماميسمية5090230622673

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناوتافروكترقية5090231633697

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمبروكالعزيز عبد5090232620291

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينماهروفاء5090233534162

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهاشمفاطمة5090234559377

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزائدمليكة5090235597955

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينراجيكريمة5090236628590

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمفننسميرة5090237457733

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلموذنشيماء5090238471544

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعونيرشيد5090239491732

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعديرضوان5090240564339

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقيديحسن5090241587823

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعياضوليد5090242416322

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأغرامهاجر5090243479294

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخفيضغزالن5090244492312

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالقاصيدالمولى عبد5090245576095

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحاديقفاطمة5090246599693

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأجوادييونس5090247598083

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينراحوفاطمة5090248605435

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمسعيدصابربن5090249622876

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبونوابراهيم5090250628735

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبويكمانزينب5090251442650

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلكاسخالد5090252632633

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابزيطايوب5090253403003

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحسناويسناء5090254414081

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطويلنسيمة5090255516062

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالوعدوديعثمان5090256539710

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالب ايتالرزاق عبد5090257560167

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالناديعواطف5090258582628

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندادا ايتمحسن5090259590601

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهاشمرجاء5090260591535

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينضحاكمونا5090261601782

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنونهاجر5090262424270

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعدانتوفيق5090263436052

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهوانياالله عبد5090264460834

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوريشسعيدة5090265543427

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدلمسيح5090266545351

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمانا بنالسميع عبد5090267394274

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعلوية ايتعبدالنبي5090268397577

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسباعيخديجة5090269445330

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوغزالة ايتسفيان5090270502302

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناجكونالسعدية5090271521170

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبادةمصطفى5090272606837

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتاقيغزالن5090273608758

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبيرمحمد5090274611333

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالخوارزييحيا5090275629666

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبومالكسناء5090276433944

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخيرنورا5090277522942

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسكراتيسارة5090278576749

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمسرورمحمد5090279610148

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكوزولينجية5090280616884

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمندلي االدريسياسماء5090281628657

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفائدعبدالغني5090282451796
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الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعدييوسف5090283461857

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرشديكمال5090284466017

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسوهللا عبد5090285486522

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعثمانيسهام5090286487893

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبيرخالد5090287434107

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمعقولسفيان5090288472204

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناولبازالعربي5090289485894

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصبيرسكينة5090290494189

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالودايمان5090291507166

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسابقيعبدالرفيع5090292494210

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوحدوالعالي عبد5090293561262

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعاونيمحمد5090294580549

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالنصيريمينة5090295572387

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعادالبظراني5090296572996

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسليكأيوب5090297580495

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالراميأميمة5090298581093

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمشالحشيماء5090299370285

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمدشاكر5090300465376

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبضالويرضوان5090301537299

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرفيععزيز5090302371237

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلعجالييوسف5090303371884

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونباباحسن 5160001519463

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونصدريسفيان 5160002400972

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالغفيليعائشة 5160003546451

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمستقيماحمد5160004397285

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونعزيزاحمد5160005441927

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمنظورأحمد5160006600740

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالنجح احمد5160007484483

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون حمادي بنادريس5160008465829

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونابراهيم ايتاسماعيل5160009400127

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناالدريسيالحسن5160010470466

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمحروسالزوهرة5160011421247

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناالدريسيالطاهر5160012403402

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلعروصيالمحجوب5160013416319

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالفروجيالمصطفى5160014450010

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونهاشميالمصطفى5160015391113

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالوسمينالمهدي5160016598182

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلمعاشيالمهدي5160017609504

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالهزيط المهدي5160018561976

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالصقلي الذهبي المهدي5160019432104

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون حالي الموجب5160020506473

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونزكاغيامين5160021554948

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالخلداويامين5160022386502

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبحارأمين5160023470050

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبوجليفةامينة5160024395000

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالعطارأنس5160025519066

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونناصرايوب5160026622964

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالمسكينأيوب5160027525495

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبال الحاج اد أيوب5160028619833

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالوهبيبهيجة5160029391133

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونخالدبوشعيب5160030548498

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالريموليتوفيق5160031451642

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناالدريسيتوفيق5160032608214

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمطلوبجبران5160033521237

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونزفيقالدين جمال5160034386299

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالبرداويحسناء5160035591218

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبلمقدم حسناء5160036475113
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بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالتجانيحفيظة5160037453427

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلكرونحكيمة5160038567677

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلمليححميد5160039509128

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونماسكيحميد5160040591541

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالطيب ابنخالد5160041540546

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالحدادخديجة5160042368421

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالبداوي بنخديجة5160043518771

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالحمزاوي خديجة5160044418113

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونهلييل خديجة5160045395039

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمقدمربيع5160046624472

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونخلفانرضوان5160047563669

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلمخنترريحان5160048539150

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمسرارزهرة5160049389075

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلكنيزيزينب5160050583255

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونزكاغيزينب5160051555898

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونعيسوسسارة5160052443855

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالبريعسعدالدين5160053585781

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناللويزيسفيان5160054535719

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالصقلي الذهبيسفيان5160055582581

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبنرمضانسلمى5160056471725

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناصليحي سليمة5160057537979

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونشرداويسناء5160058530685

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونعزيزشيماء5160059606869

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوننعومطامو5160060621266

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمراحطه5160061522376

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونكاينعاتق5160062530599

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبلعوجةعادل5160063505409

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونخليلالجبار عبد5160064613268

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوننقري الجليل عبد5160065560995

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبالعاليةالحق عبد5160066568765

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونصابرالغفور عبد5160067414261

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالبرداويالفتاح عبد5160068619799

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونعلوي  عزيزالمالك عبد5160069608948

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالسقليالمجيد عبد5160070507300

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبلمالحة النبي عبد5160071526005

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلكريميعبدالباري5160072374838

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون صيكوك عبدالرزاق5160073532269

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونبلعاتي عبدالعزيز5160074503664

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالكهازعبداللطيف5160075454299

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونطموحعبداللطيف5160076608652

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونعمر ايتعبدهللا5160077471265

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالطاهيريعبدهللا5160078410186

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالتيس بن عبدهللا5160079438923

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوننورالدينعبدالهادي5160080592166

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونقندريعثمان5160081366530

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمخلوقعثمان5160082490068

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونراديعثمان5160083609664

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونوافي عثمان5160084468453

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالبارديعزوز5160085458217

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمريدعزيز5160086430457

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون زمورينعزيز5160087622773

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونسقريعزيزة5160088620267

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونغزليعصام5160089382826

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونشفيقعمر5160090426303

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونصدقيعمر5160091607694

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالمهديغزالن5160092561557

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونجوريوفاطمة5160093577473
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بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلوهان الزهراء فاطمة5160094519106

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونقرموطيفردوس5160095388127

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونودفي كريم5160096564545

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناالدريسيلطيفة5160097597695

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونسالمةليلة5160098623645

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالحداديمحمد5160099477803

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون شوقيمحمد5160100451257

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمبشورمحمد5160101379991

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالغرابمحمد5160102616346

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون الحافضي محمد5160103436251

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون مهوال مراد5160104606653

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونلطفيمريم5160105586508

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونChakorميلودة5160106415930

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالركانينادية5160107523199

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونسماعنزهة5160108475930

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالحسينينزهة5160109581480

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالزناتينزهة5160110480217

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون منصوحي نورالدين5160111530725

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونهشيميهشام5160112611476

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالمجيديهشام5160113586323

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونهموكهند5160114373912

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونجدي هند5160115394627

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالعرويوفاء5160116542100

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوننوريياسين5160117532426

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناالدريسيياسين5160118474269

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالرئيسياسين5160119381926

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقوناكريكيعةيوسف5160120588906

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالنورييوسف5160121388281

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونفقيريوسف5160122478626

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونزيدونيونس5160123562534

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونالدين محييعبدالرحيم5160124576897

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقون( التربوي الدعم أطر ) التربويون الملحقونمنظورنبيل5160125390653

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازويلااسعدية5030001366517

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخمريشإبتسام5030002471679

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيد ايت ابراهيم5030003590110

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنسيويأحمد5030004464852

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديداأحمد5030005519450

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمنضرادريس5030006431250

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسوباادريس5030007454194

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمودن إدريس5030008463585

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبانوأسماء5030009533031

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامزيل اسماء5030010426209

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشكر أبوالبشير5030011460541

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون وجيز الحسين5030012490963

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعروفيالخليل5030013489990

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسي البوعنانيإلهام5030014580901

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسالمي اليزيد5030015426449

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونظافرامال5030016463847

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأتخامتأمين5030017474436

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكنياانس5030018459431

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناخرشافانس5030019532773

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخضريأنوار5030020592934

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوتخيلايمان5030021632864

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفروقيايمان5030022538278

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الهدواي بهية5030023368791

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسوالم بوشرة5030024490054

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرقيبثورية5030025391530
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخودراجيجميلة5030026621570

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجبور حسن5030027470234

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأكوكنحسناء5030028439741

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننافعيحسناء5030029567479

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطفاويحكيمة5030030547811

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازنيندحمزة5030031428738

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحاج ايت حمزة5030032417300

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابريجاحميد5030033466918

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبالليحنان5030034491188

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللواتيحنان5030035440709

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضاويحنان5030036517073

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبضاكحنان5030037594930

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطنينشيحياة5030038493785

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنغراويحياة5030039537296

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجبور خالد5030040522697

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوغبةخديجة5030041370664

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزيراريخديجة5030042568292

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصديقخديجة5030043577534

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونملدوغخديجة5030044380648

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوضلعةخديجة5030045582777

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتروالخديجة5030046561052

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطوبيخديجة5030047440949

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننسمي خديجة5030048470934

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصبيريخولة5030049374542

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونافساحيدعاء5030050388180

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأباتي دنيا5030051400805

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون عيشيربيعة5030052584996

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبياربيعة5030053538728

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعتمانريان5030054463436

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندنيازروالت5030055586194

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوالقوزكرياء5030056488201

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوطويلزكرياء5030057468177

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعمزهرة5030058606128

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدموسيزينب5030059390956

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمولوعزينب5030060628858

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنحمامةزينب5030061444687

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلعرمزينب5030062459046

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبويعيوط زينب5030063453096

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندلوازينة5030064578143

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنتصرسارة5030065491413

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونراكعسحر5030066572893

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتعقيليسعاد5030067526094

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجداريسعاد5030068558687

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون نافعي سعاد5030069551316

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون شوقيسعيد5030070605302

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهرماشسعيد5030071511001

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمزريعسعيد5030072559858

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقاضيسعيدة5030073436364

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبزطاميسفيان5030074494016

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالباز سفيان5030075377467

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطوسي سفيان5030076487896

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونضضوخسلمى5030077521561

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبزطاميسميحة5030078492406

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمشهورسمير5030079479384

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشاتيسمير5030080627634

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامعيدنسهام5030081379921

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبربرسهام5030082408579
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمستعدسهيلة5030083490086

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنقاشصابرين5030084551126

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسبيطيصالح5030085623870

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحمليليصفاء5030086626343

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي محمد جمعةطارق5030087477010

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزرهونيعادل5030088472518

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوزرودعادل5030089543457

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الزهر عادل5030090429196

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطهراويعائشة5030091441239

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحبيبعائشة5030092506234

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوينسيعائشة5030093456380

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناجم عائشة5030094519672

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمكاويالرحمان عبد5030095481664

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباعلي ايتالسالم عبد5030096378667

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابولقاسمالصمد عبد5030097457063

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكيسيالعاطي عبد5030098364909

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخليفيالعزيز عبد5030099436100

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزوبيرالغاني عبد5030100477224

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمر ابتالغني عبد5030101542206

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناومحامدعبدالغني5030102632972

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناخدامعبدالمجيد5030103490908

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشكريعثمان5030104386972

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسينيعثمان5030105366495

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون خيران عثمان5030106499856

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزتوني عثمان5030107585356

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون شكير عزيز5030108564231

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناجيعزيزة5030109615736

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادشيريعصام5030110511639

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الحوزي الدين عالء5030111377108

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمنكيرفاتن5030112383959

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكوانفاضمة5030113622330

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنيحيافاطمة5030114463374

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبعمل ايتفاطمة5030115500713

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأودمافاطمة5030116582294

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخطابالزهراء فاطمة5030117423013

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرهانيالزهراء فاطمة5030118450394

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندحاويالزهراء فاطمة5030119419506

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادريويش الزهراء فاطمة5030120514159

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون لقرافي فاطمةالزهراء5030121584989

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونودرحمانفتيحة5030122536234

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحفرات فتيحة5030123402365

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعرشكمال5030124534458

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقاصدكوثر5030125465698

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الحبابي كوثر5030126466900

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصرديلبنى5030127401258

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريم لقطب5030128475564

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكصيصيلمياء5030129548858

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرفيقيلوبنة5030130612970

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمهروشليلى5030131413450

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي خاليمبارك5030132621640

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسمالليمحمد5030133580173

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالرمىمحمد5030134372094

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهربيمحمد5030135483526

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقلومحمد5030136395483

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون شن و ايت محمد5030137401999

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصور محمد5030138389326

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون داوودي محمد5030139546511
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمورمرية5030140625086

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخصرامريم5030141402041

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفارسمريم5030142391379

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحواميمريم5030143489807

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننحيالمريم5030144612763

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندشبانمريم5030145572347

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونساهبيمريم5030146435548

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفرجمريم5030147428499

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبومعروفمريم5030148575237

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون امين الورياكليمريم5030149384371

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيدبوفكرمريم5030150629273

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغازيمصطفى5030151629709

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمساعد مصطفى5030152474941

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالضايريمليكة5030153458018

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعطرشمليكة5030154596146

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبكاس مليكة5030155627760

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الكوشيمنى5030156508452

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطشطاشميلود5030157593179

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمرسلينادية5030158480899

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكلينادية5030159570584

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبكاسنجاة5030160628470

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمليننجوى5030161605230

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون سوالمنزهة5030162574398

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزنواكينعيمة5030163581023

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمخلوفنفيسة5030164588841

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلشقرنوال5030165537264

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الكريمينورة5030166425064

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطلحاوينوفل5030167495747

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازنيديهاجر5030168440181

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبادهاشم5030169588397

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحطافهيبة5030170506316

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاكرياسمين5030171406602

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبولحاللياسين5030172387443

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون زيهران ياسين5030173405993

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون دكي يحيى5030174426947

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالويشمييسرا5030175397680

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون العويدل يسرى5030176582905

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغرابييوسف5030177512471

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعبويوسف5030178402664

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنجاري يوسف5030179603604

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعباسييونس5030180422069

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتكنيونس5030181549469

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعال أيتيونس5030182601577

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناوقشا ابراهيم5030183562149

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمشنفاحمد5030184631806

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناعوبا اسماء5030185584262

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلكثيرالزهرة5030186522350

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون لكريتي الطاهرة5030187510098

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعزيزيالملودي5030188427596

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمغريإلهام5030189623027

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون الفاضلي امال5030190379779

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعيشاميمة5030191620800

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكنداريأميمة5030192548927

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميليأمين5030193390378

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكشمانامينة5030194484374

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأعظمأمينة5030195562741

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالتامنأنوار5030196418294

563/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفضوليايمان5030197420867

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكرومية إيمان5030198581396

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصاريايوب5030199474277

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللومريايوب5030200479680

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبويكرارجميلة5030201509401

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطنطناتحسناء5030202405508

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرزوقحمزة5030203623750

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندعالويحمزة5030204632910

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوسلهامحنان5030205415044

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمهرانحنان5030206564015

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننبريز حنان5030207413910

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالستاتيحياة5030208538644

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبناصرسارة5030209606176

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعارفسكينة5030210389275

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلشقرسلمى5030211574757

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوهيتسناء5030212585785

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسانيسومية5030213382725

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون بخاري شيماء5030214579653

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحطاط صوفيا5030215479107

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابريجاعادل5030216466767

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطالعيالباسط عبد5030217522383

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونماريالجبار عبد5030218499182

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون بحى ايتالحنين عبد5030219601333

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبكورةالكريم عبد5030220509859

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي الطالب ايتعبدالصدق5030221527778

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناحدارعثمان5030222402558

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشدادعزيز5030223510313

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفظيلغزالن5030224530457

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبيضيغيثة5030225548080

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلقطيبيكمال5030226389184

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالماينكمال5030227535522

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاوشيكنزة5030228512163

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغزاليمحمد5030229394330

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابونوحمحمد5030230583172

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغماري المضل محمد5030231528802

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون المناني مريم5030232417341

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون سلطانة بنمنال5030233619372

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمليمهدي5030234590209

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون افريخ مهدي5030235597371

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمقدمنادية5030236480018

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسيا بنناصر5030237570097

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمانيهاجر5030238424893

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوقرينيهاجر5030239431790

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلكحلةوردية5030240517751

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونانواروسيمة5030241416225

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهيشوموفاء5030242625486

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمصلحيسرى5030243573337

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمرانييونس5030244565920

5080001619937ZinebEl mahirاألمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندكونابتسام5080002419219

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينطيسيابتسام5080003504814

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعصيمابتسام5080004557572

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحارثابتسام5080005578067

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعديابتسام5080006613781

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين اقبورنابراهيم5080007403373

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوكايوابراهيم5080008425803

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين يدار ايت ابراهيم5080009437120
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأفقيرأحمد5080010574155

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الكاموني أحمد5080011529178

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالجباريالدين بدر أحمد5080012529570

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعصبيآدم5080013608910

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشكورأسامة5080014605467

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسي ايتاسماء5080015378484

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكريشاسماء5080016418215

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمناضلاسماء5080017621603

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأزهرأسماء5080018492819

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمطوسأسماء5080019605513

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصبري اسماء5080020459118

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين ليلي أسماء5080021608317

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبـايعيـش أيت إسماعيـل5080022374094

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتوناسي إسماعيل5080023435213

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشعيبياسية5080024495957

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينافطاحياسية5080025497339

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناقويبعأسية5080026411331

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالب بنأسية5080027536316

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلعشيرأشرف5080028429834

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعريشأشرف5080029504711

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبال سي ايتالحسن5080030369648

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقرينالحسين5080031375289

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلحفيظالحسين5080032381159

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوحميدالحسين5080033412082

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكطبيالحسين5080034443558

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحمو ايتالحسين5080035520844

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالساعي الزوهرة5080036535563

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالناصريالصديق5080037411082

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصابر الصديق5080038558847

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبريكيالعرابي5080039609143

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننعيمةالقادري5080040553791

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرشيديالمامون5080041555015

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسميرالمصطفى5080042373438

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصابرالمهدي5080043544377

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناشتوكالهام5080044410368

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلقريشيإلهام5080045539274

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبيضإلهام5080046619338

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمخلوفي الياس5080047598039

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنتصرهاني أم5080048605781

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالهيدوريأمال5080049397793

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالهمامامل5080050501135

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين جالل امل5080051369467

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحمديآمنة5080052468294

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناغريباميمة5080053523590

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينإدبريكأميمة5080054380779

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنامةأميمة5080055423363

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخباشأميمة5080056522604

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين التداركيأميمة5080057597755

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفنخليل اميمة5080058487789

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفاكوأمين5080059468355

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعلمي أمين5080060402307

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلوطفيامينة5080061434601

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحمويامينة5080062551381

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأوغدوأمينة5080063387096

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفنيشأمينة5080064462301

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسموألأمينة5080065469930

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحفيان أنوار5080066585088
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبغدادايمان5080067389820

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننورزيسايمان5080068402917

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبسعىايمان5080069423721

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخموشايمان5080070476551

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننزيهايمان5080071529743

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزايد ايتايمان5080072598723

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصابرايمان5080073621730

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزراعيإيمان5080074533086

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشريفإيمان5080075546183

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنياسينإيمان5080076571540

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشهوبأيمن5080077535867

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفتاحأيوب5080078402102

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسدريانأيوب5080079523403

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحمجيأيوب5080080595156

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشيخ أيتأيوب5080081609711

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الطاهري ايوب5080082531311

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين ظافر أيوب5080083398304

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمجهد أيوب5080084537087

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين دهبي أيوب5080085545576

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين دادى أيوب5080086579693

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفنيريبدر5080087543305

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينساداقبشرى5080088611368

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوصفيبوشرى5080089522281

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقصاديبوشرى5080090569014

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشماللتهاني5080091530908

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالساخيتوفيق5080092365064

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلقاضي ايتثورية5080093576130

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسنيثورية5080094600487

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحمدانيجليله5080095475416

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصالحيجمال5080096406904

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزرياحجمال5080097454720

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينادرى ايتجمال5080098612634

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكرامجميلة5080099457083

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكريمجميلة5080100603096

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناحماموجهاد5080101390652

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزهير جواد5080102453461

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمقدادحبيبة5080103386835

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسانيحسام5080104542983

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناويشوحسن5080105450405

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدباغحسن5080106488911

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفاطرةحسن5080107583182

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبكيرةحسن5080108628921

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكناسحسناء5080109385468

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخلفيحسناء5080110393608

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرسوانحسناء5080111483506

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالتاقيحسناء5080112589820

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينموقرحسناء5080113606231

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهشا بن حسناء5080114381261

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الرعاد حسناء5080115515630

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين باحسان حسناء5080116630166

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعنقاشحفيضة5080117377179

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزايدحفيظة5080118618048

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحضريحكيم5080119419779

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبودويلحكيمة5080120475263

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعسريةحليمة5080121420367

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزرق حليمة5080122420424

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمبتهجحمزة5080123426639
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلوشحمزة5080124434849

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناغزيلحمزة5080125495691

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبوهالحمزة5080126520254

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسياريحمزة5080127544212

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالمغاريحمزة5080128581106

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمكاويحمزة5080129628867

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحنافحمزة5080130631947

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسفناجحمودة5080131601105

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبروديحنان5080132377655

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننورانيحنان5080133425545

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرايس ايتحنان5080134458155

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعسالحنان5080135476423

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالموذنحنان5080136517570

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزوزحنان5080137520805

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناقزيبرةحنان5080138525215

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزاهرحنان5080139526137

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالريحانيحنان5080140561903

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشيخحنان5080141569824

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالب ايتحنان5080142579102

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينيحيا بنحنان5080143629136

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين وازير حنان5080144365258

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين مرضي حنان5080145501641

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الذيب حنان5080146522827

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزكور حنان5080147631753

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكرميحورية5080148540507

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلعالمحياة5080149416623

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرسامحياة5080150452862

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوالحسين حياة5080151424480

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسليمنيخالد5080152494823

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبوابراهيمخالد5080153550872

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرشيقخالد5080154592820

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخرباشخالد5080155631237

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين قاسي أيت خالد5080156411772

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفريانخدبجة5080157422827

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمحتوشخديجة5080158419254

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوستةخديجة5080159433345

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرحماويخديجة5080160444609

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالبركي التوديخديجة5080161455534

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعرفةخديجة5080162459900

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالبيخديجة5080163466707

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعاونخديجة5080164478858

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمالكيخديجة5080165518040

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشهيرخديجة5080166519991

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين العلوي الصوصيخديجة5080167601597

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمدان بنخديجة5080168625284

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخوي خديجة5080169543234

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزيزخولة5080170512993

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأنوسيخولة5080171531626

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمداويخولة5080172634860

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالب أيتدنيا5080173468896

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناألسعاددنيا5080174592736

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الزاهدي دنيا5080175586941

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين نفوسي رابحة5080176632913

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفرحانربيعة5080177513555

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفاضليرجاء5080178400963

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمراكبرجاء5080179620133

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينداميةرجاء5080180621434
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجياللي بنرشيد5080181410101

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصادررشيد5080182583845

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعنيبرشيد5080183594725

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعاشيررشيدة5080184433370

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقباب رشيدة5080185401626

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين هرادي رضوان5080186484036

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزكنانرضى5080187495730

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين ناصر الطالب ايترقية5080188427471

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالساخي رقية5080189532524

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحيدرزكرياء5080190370735

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأبوتاجزكرياء5080191395894

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعاقيلزكرياء5080192417735

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخيريزكرياء5080193425997

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرمادزكرياء5080194447270

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنبشينةزكرياء5080195452996

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعوانزهرة5080196425399

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبيدارزهرة5080197604099

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنايفوزهير5080198593637

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرايسزهيرة5080199414231

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينروكبيزيد5080200456173

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتريعيزيد5080201531204

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزوزيزينب5080202401977

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزمزينب5080203412462

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينساخيزينب5080204431774

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينارديمنزينب5080205449314

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعدنانيزينب5080206450142

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمغراويزينب5080207471955

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحاضيزينب5080208539259

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطلب أيتزينب5080209573151

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفنةزينب5080210597329

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجابريزينب5080211598847

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصوصيزينب5080212613945

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالراس شايب زينب5080213459925

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناموسىزينة5080214489291

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلعبادسارة5080215393945

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخياطسارة5080216417685

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينولقاتيسارة5080217465305

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنتالياسارة5080218477080

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالزرواليسارة5080219571563

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالضاويسعاد5080220459578

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينديب سعاد5080221410750

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعروشيسعد5080222486643

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمرابط سعدية5080223466319

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالنسيويسعيد5080224448137

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين سيف سعيد5080225436051

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبازيسعيدة5080226393546

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرايس ايتسعيدة5080227459969

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزنونسعيدة5080228461158

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين نسيمي سعيدة5080229438878

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننحدوسفيان5080230469168

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوكروشسفيان5080231517312

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفوزيسفيان5080232548538

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكريكوانسفيان5080233553513

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأفقيرسكينة5080234372227

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكوريدةسكينة5080235408473

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحمامصيسكينة5080236467999

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلقطيبسكينة5080237559894
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخريبشسكينة5080238569805

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناعميسكينة5080239574024

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمبروكسكينة5080240590244

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينباجي سكينة5080241478128

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينرجوان سكينة5080242571400

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين جندابي سكينة5080243572416

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمنجيدسلمى5080244515338

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحلوانيسلمى5080245555527

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين كرمو سليمان5080246391218

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناجميليسليمة5080247612963

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين متوكل سليمة5080248605694

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنخوتيسمية5080249475396

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنحدسمية5080250531062

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكوزيسمية5080251548353

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمبشرسمير5080252458509

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبكدسسميرة5080253382376

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفراسسميرة5080254440790

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكبوريسميرة5080255507181

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشرقانيسميرة5080256601302

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدبابسناء5080257446142

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمعتمدسناء5080258456523

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزرميد بنسناء5080259573933

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابوالهدى سناء5080260622135

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخليلسهام5080261395766

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينباعوسهام5080262609802

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزايدسهام5080263614652

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوراص سهام5080264440915

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجبارةسوسن5080265573705

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشهليسومية5080266489465

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين المير المير سيد5080267465603

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكريمةشهبون5080268432793

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينثابتشيماء5080269385036

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندهاجشيماء5080270402999

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينغليمشيماء5080271505639

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوقصيبشيماء5080272511900

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمكرمشيماء5080273539965

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعفيفشيماء5080274542716

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكويامشيماء5080275553715

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكيكرىشيماء5080276585435

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين أغمام شيماء5080277540807

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين بلكادة شيماء5080278587038

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين انسصادق5080279429410

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعيشيصهيب5080280483666

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينساويطارق5080281517635

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمهمازعادل5080282371084

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصباحعادل5080283424619

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبحميعائشة5080284399751

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمزراويعائشة5080285432287

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفرزنانيعائشة5080286497760

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينطنجيعائشة5080287605451

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزرباناالله عبد5080288576958

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمناويالحق عبد5080289602431

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين بلكمرةالحكيم عبد5080290374662

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسباعيالحميد عبد5080291452672

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناستيتوالحميد عبد5080292543503

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمزيبيالحميد عبد5080293574824

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينازكاغنالرحمان عبد5080294622250

569/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الزنادي الرحمان عبد5080295375535

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطالبيالرحيم عبد5080296506298

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشرورالسالم عبد5080297369477

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحمزاويالسالم عبد5080298383735

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخردالالسالم عبد5080299617507

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالوقاسيالصادق عبد5080300584787

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعدنانيالصمد عبد5080301619861

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقصراويالعالي عبد5080302378902

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين العويري العزيز عبد5080303418495

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعرابي ايت العزيز عبد5080304620642

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالكرشيالغفور عبد5080305573924

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشتويالكريم عبد5080306613105

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمكياللطيف عبد5080307433938

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناالبرمياللطيف عبد5080308596342

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناسعيد عمي أيتاللطيف عبد5080309598186

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمهمالمالك عبد5080310531888

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهبة ابنالمجيد عبد5080311511629

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمختاريالمجيد عبد5080312548745

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوراقالمطلب عبد5080313602712

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين توان المنعم عبد5080314428182

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحمديعبداالله5080315508325

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعيشيعبدالجليل5080316557539

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينغنامعبدالحق5080317483655

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعوكشعبدالرحمان5080318423381

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجدوانعبدالرحمان5080319580493

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلخركاتعبدالرحيم5080320460103

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناإلبريشيعبدالرحيم5080321593323

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلحوسعبدالصمد5080322543444

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالخياريعبدالعزيز5080323541621

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين السباعي عبدالعزيز5080324402077

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأوخيعبدالفتاح5080325365647

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننجاري عبداللطيف5080326584002

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينإخلفعبدهللا5080327490543

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزيويعبدالمجيد5080328505842

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين زرهوني عبدالهادي5080329592688

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننافععتيقة5080330594890

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحسيسونعثمان5080331417729

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبريمةعزالدين5080332470428

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبادسيعزيز5080333371504

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينضانيعزيز5080334381734

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمتقيعزيز5080335444122

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمصوابعزيز5080336467210

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطابععزيز5080337522151

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبالحسنعزيزة5080338446183

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعياضعزيزة5080339578729

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوعشاعزيزة5080340606610

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمكريمعغاف5080341490308

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين قرموشعفاف5080342399868

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعاشيرعفاف5080343434190

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلقاضيعلي5080344434581

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكريراتعلية5080345532230

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرميليعماد5080346538895

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابراناتعماد5080347591153

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتزمايتعمر5080348535519

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالترابيعمر5080349574515

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفضليعمر5080350615053

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبونان غزالن5080351446320
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخالدي فاطة5080352404430

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتاجفاطمة5080353447802

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدحانيالزهراء فاطمة5080354372837

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينربيعالزهراء فاطمة5080355412567

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالدين بدرالزهراء فاطمة5080356419305

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصاليحالزهراء فاطمة5080357425088

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوكماسالزهراء فاطمة5080358429248

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالهادي عبد بنالزهراء فاطمة5080359456086

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينازوازوالزهراء فاطمة5080360459721

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقرواشالزهراء فاطمة5080361559340

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعسانيالزهراء فاطمة5080362564902

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرحيبيالزهراء فاطمة5080363583575

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعصفوريالزهراء فاطمة5080364611629

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبحارالزهراء فاطمة5080365611757

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخطيريالزهراء فاطمة5080366615129

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحمودانالزهراء فاطمة5080367623047

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين األشهب الزهراء فاطمة5080368395622

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيندادعال أيتفتيحة5080369492253

األمنية المنطقة مقر قرب أناسي-  الغالم أهلالبرنوصي سيديأناسي السادس محمد التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفقريفتيحة5080370506109

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقدا بنفتيحة5080371587522

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأحوزيفدوى5080372432588

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلخضيرفردوس5080373482157

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبحنيفؤاد5080374566724

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعزابي فؤاد5080375407659

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمرزوكفوزية5080376610828

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتالويكريم5080377501547

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعفافكنزة5080378523313

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينازريدكوتر5080379379818

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعاديكوثر5080380515460

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحيرش كوثر5080381565605

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعيسيلبنى5080382536986

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين اعبيدا لبنى5080383492037

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينقرينلحسن5080384394744

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمينلحسن5080385486277

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينإفريلحسن5080386613961

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأمغارلحسن5080387615905

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين حسبي لطيفة5080388375288

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعلوي الصوصيمريم لال5080389594300

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأشهرورلمياء5080390487201

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجطيطيليلى5080391432478

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجوهاريليلى5080392519004

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحموش ليلى5080393375103

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلبدلمبارك5080394424294

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمرباحمبارك5080395619488

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبرقوقمجدة5080396432893

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالجواليمجدولين5080397402881

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلوكيليمحمد5080398370719

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزكرياءمحمد5080399373281

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعالفمحمد5080400406708

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينامالكةمحمد5080401418216

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالصوصيمحمد5080402435435

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبتوميمحمد5080403455905

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبوبيمحمد5080404460178

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين المالك عبد أيتمحمد5080405484475

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابوالحسنمحمد5080406501617

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنيحيامحمد5080407507767

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكنانمحمد5080408513076
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مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجابرمحمد5080409515194

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمكاويمحمد5080410531676

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالراجيمحمد5080411580046

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالفائقيمحمد5080412632389

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأعراب محمد5080413387794

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبعقيلي محمد5080414574655

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالحاج بن محمد5080415604360

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعفان أمين محمد5080416455738

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينزحافمديحة5080417414240

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمدررمديحة5080418469964

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعابدمروان5080419520539

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمالكمروة5080420624053

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالرحويمرية5080421504850

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوهبيمريم5080422387186

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتوناسيمريم5080423398203

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشبانمريم5080424399991

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلعليممريم5080425401057

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسي ايتمريم5080426426611

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلعفيسيمريم5080427451202

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناليزيديمريم5080428456542

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلحرشمريم5080429463884

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمعلممريم5080430472063

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوفخارمريم5080431485537

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعراشمريم5080432546729

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناسحيتمريم5080433566897

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشرفيمريم5080434574393

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين داوسي مريم5080435603930

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتموشاشتمصطفى5080436376636

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبومشيطةمصطفى5080437382912

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناوزيدمصطفى5080438389162

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين مدهون مصطفى5080439407825

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعماريمعاد5080440392957

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفهميمعاد5080441632591

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبنجدية مليكة5080442597610

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطويلمنال5080443368114

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالسائحمنال5080444438946

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالمنصوريمنير5080445437433

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشاللمهدي5080446408651

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعباسيمهدي5080447612883

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينغازيموسى5080448394475

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبولنوارمينة5080449569996

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالطلب ايتمينة5080450570934

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشفيعنادر5080451437209

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينحدامنادية5080452502122

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينددوحنادية5080453579844

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوقارناصر5080454482460

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجامةنبيل5080455544252

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينابجيجنجالء5080456469189

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينفاطرنجوى5080457407727

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلحويزي نجوى5080458602341

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشهري نجية5080459495663

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينذوالنعيمندى5080460392004

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينتعدويت ايتنزهة5080461500836

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمعتصيم نزهة5080462419981

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجدةنسيمة5080463615334

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناوحمان ايتنعيمة5080464501271

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشوقينعيمة5080465605191
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مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكبزيزنوال5080466392917

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعدراوينوال5080467481574

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصابرنوال5080468558091

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين الفاضلنوال5080469632852

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالعنازالدين نور5080470594888

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبوعشلوجنورا5080471401535

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعتيرينورالهدى5080472479122

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشوايهاجر5080473398469

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينشبانهاجر5080474438220

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيناكودادهاجر5080475523882

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبلفقيههاجر5080476579344

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلحميدي هبة5080477616757

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلوهابهجر5080478561868

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمروانيهدى5080479399290

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينموكبهدى5080480472138

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالباهيهدى5080481618527

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننجاري هدى5080482598650

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكرامهشام5080483472596

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخليلهشام5080484588886

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينجيارهند5080485378490

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخماسيهند5080486405535

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين قاسميهند5080487493395

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلمساويهند5080488576953

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوهبي هيشام5080489580658

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينكونةوفاء5080490400881

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبيه موالي ايتوفاء5080491518577

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلطفي وفاء5080492492452

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينافريكيشوليد5080493574969

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينخشانوليد5080494628422

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينوريدياسين5080495432570

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالشرقيياسين5080496449033

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالواديياسين5080497494521

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينانحيليياسين5080498496045

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقيننحانياسين5080499561841

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالتبنياسين5080500588327

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينأمغانياسين5080501603788

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين مرشيد ياسين5080502493013

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقين عقيدي ياسين5080503566478

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينلحميدي يحيى5080504408876

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينصيداوييسرا5080505490869

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينناسيكيوسف5080506431837

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينهناءيوسف5080507503701

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعبدونيوسف5080508625324

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعدي بنيوسف5080509631895

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينبولمان يوسف5080510393966

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينعيدي يوسف5080511432027

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينباوحي يوسف5080512598864

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينسعدانيونس5080513404504

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينمزاوييونس5080514422363

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالتكناتييونس5080515452629

مومن سيدي الغالم اهل السالم حيالبرنوصي سيديالنفزاوية زينب التأهيلية الثانويةالتربويين الملحقينالتربويين الملحقينالبشرييونس5080516531967

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالورياغلي5010001369530

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبتينةاإلدريسي5010002372937

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالحيد5010003377007

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهامحمراوي5010004400021

5010005400219LachamiHasnaaأنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدالخدروي5010006378672
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالعزيزالسحيمي5010007391607

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءضريدي5010008397448

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتيحةالزهراوي5010009397463

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابتسامالكانيت5010010402479

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيسرىأفير5010011377713

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنسمرزاق5010012380571

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنفائز5010013399303

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونندىالبقالي5010014400643

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءالنقي5010015407658

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالخمولي5010016405996

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهندالنصري5010017434952

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءفكري5010018442859

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالرحمانالزيتوني5010019444308

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةالمريوش5010020414567

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباللهندي5010021417225

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالرزاقالمفرج5010022436153

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدةحرودي5010023442228

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنالملياني راجح5010024447501

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسماءشاكر5010025371154

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشرفالغرابي5010026390457

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدتاقوي5010027394731

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابتسامبحبوحي5010028433848

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبتهي5010029449334

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأحمدالنجاح5010030453051

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيمانبلكطع5010031457493

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدمالك أيت5010032460705

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمياءالعزاوي5010033464441

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهامبوخصيبي5010034473662

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيونسخيدوري5010035414790

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحسنأوعنطر5010036417277

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننوالالسديري5010037418666

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةلعمرة5010038428524

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهورالسعدي5010039482162

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفاطمةالعيوس5010040456846

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءعنتر5010041463509

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعيمةوامو5010042478251

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالقورييامنة5010043494397

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبابويي5010044497051

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليلىأمهان5010045497884

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأميمةالدين جمال5010046500656

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةباي5010047503080

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيوسفالدحماني5010048503152

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدساميح5010049511782

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمياءالسعدي5010050478091

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهدىالوزاني عزيز5010051488686

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوصالالعنابي5010052497393

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونساميةالدعقالي5010053508015

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهدىبيادي5010054511672

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنانبنهومت5010055497131

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسارةموستاوي5010056515903

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعفافبنخمال5010057533734

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسلمىطنيفص5010058539052

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهدىالشاعر5010059542406

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغيثةسعدون5010060529902

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسماءكنين5010061536400

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناديةأمرضو5010062537519

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفاءلمكلس5010063543976
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسماءشنيق5010064561609

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحفصاءالوهابي5010065514853

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفاءاعمولى5010066535123

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناولقاضيخليد5010067538381

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةالحميدي5010068546786

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحميد عبدحقي5010069564481

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمرمسطو5010070519481

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمهديهللا رزق5010071546608

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالغيالني5010072547849

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالنور عبدشاح5010073583864

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشرفمرحوم5010074586744

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرادموهوب5010075574121

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالعباسي5010076576626

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونايمانغيدواني5010077579257

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدموسى5010078619109

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحسنمفتاح5010079623957

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرجاءالنميري5010080625554

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةالنقي5010081628578

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتوريةالفقار5010082620953

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالمؤدين5010083585434

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبالمصالي االدريسي5010084589032

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةمضفر5010085565648

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةالدحماني5010086568419

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفيصلبنلعشير5010087578497

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمياءصالت5010088449576

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناللطيف عبدالسويهي5010089493669

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءصدوقي5010090546395

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةنوار5010091619227

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةالشميح5010092405561

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكينةبايت5010093534127

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنانصابري5010094455888

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحياةزوهاري5010095627960

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتيحةصابر5010096629496

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعمرواحمان5010097499191

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسارةمقصف5010098599182

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوليددوما5010099436062

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونايمانغفيري5010100545664

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلبنىالفكاك5010101589836

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكيةالخزراوي5010102631014

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمبلقاضي5010103407636

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصالحةجحجاح5010104418131

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمهديحنصال5010105511855

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنانكداح5010106404620

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيونسبيشوا5010107598977

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةنعيم5010108519945

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدبوطاهر5010109613880

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونربيعةهداني5010110444098

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهندبدري5010111538240

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهناءموقيت5010112425745

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةالكرش5010113602195

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدالدباغ5010114414543

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكنزةبهال5010115444593

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعفافالمتقي5010116459131

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالدين صالحفكار5010117569065

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفريحيالفريحي5010118606788

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدةشني5010119614148

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيحيىبلعالية5010120609469
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةامعاشي5010121533677

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابوسوزكرياء5060001368296

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكميليأكرم5060002381932

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفوجخديجة5060003382091

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهللا مجدسفيان5060004382291

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبخوشحسن5060005398846

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندكالي دهنيحسناء5060006399789

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطالعمروان5060007403326

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوعبيديياسين5060008380031

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوشأنور5060009401274

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفوالحسفيان5060010420492

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازوقسالحسين5060011435366

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونواهميالوهاب عبد5060012459032

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمغاويفتيحة5060013461071

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونواكتأمين5060014367125

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسفيويسناء5060015380468

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشعبصوفيا5060016381231

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغيوشمينة5060017436792

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشغاليسكينة5060018437419

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرفاويسومية5060019481205

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكنانةنوفل5060020499203

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمعروفإيمان5060021393129

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخنيفيأمين محمد5060022379789

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحارتياسين5060023402118

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنيانيليلى5060024434955

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادليلالزوهرة5060025437847

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنواتيمنجاة5060026481118

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالبيضمحسن5060027500603

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوحامدعبدالرحيم5060028503326

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعفوطارق5060029420252

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفناننعيمة5060030434819

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهيباويمينة5060031458383

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلهوسصفاء5060032460655

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأحمانخديجة5060033376575

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعيلأمال5060034376995

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسنيسميحة5060035452853

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخلوقيطارق5060036453328

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزاموهيبة5060037496135

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونربيبأيوب5060038497139

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوناسيفؤاد5060039411136

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفريدينورالدين5060040452727

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجاريغزالن5060041455667

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزركانفاطمة5060042384421

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحليميعليمة5060043521996

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونليسوفالصمد عبد5060044385070

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرويسوفاء5060045404188

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيحعزيزة5060046405677

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباموأيوب5060047408636

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخالديمريم5060048384850

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزبراللطيف عبد5060049404768

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبالدمصطفى5060050407569

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحديويفاطمة5060051409307

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعيبل إبناحمد5060052426598

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالناصريخديجة5060053375252

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلبالجزكرياء5060054376353

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناعديعادل5060055378662

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعرفالكريم عبد5060056389624
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناوحدوالحسن5060057392766

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمانأنس5060058467312

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمفتاحيحنان5060059492479

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوسالميوسف5060060513089

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشافعيايمان5060061412168

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوعسريةفاطمة5060062472719

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنسليمانأنس5060063474555

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعشيرلبنى5060064493457

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسكاويبراهيم5060065518110

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزغيبةزكرياء5060066518780

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمد أيتمحسن5060067530987

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخليديصوفيا5060068378253

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشافعيالرحيم عبد5060069391754

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجيأسية5060070410840

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديراحسناء5060071431813

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحبشيأمل5060072451351

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسي الحميديفاطمة5060073472558

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناليوسفيحنان5060074475787

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالقبابمراد5060075476170

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمفتاحيسارة5060076493750

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصبريهدى5060077493953

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهاشميموسى5060078515443

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجورفوفاء5060079536318

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالهرادخديجة5060080537153

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفصحيأحمد5060081373971

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمدانبديعة5060082397102

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمانحسناء5060083416708

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوالكروشفاطمة5060084419397

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشفعإسماعيل5060085441191

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمرابطخديجة5060086462916

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابريروهاجر5060087428386

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعكريزهير5060088428952

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالرحيممريم5060089371246

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقطنيالرزاق عبد5060090372022

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكرامفوزية5060091442137

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسي شفيقعزيز5060092462611

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوندهبينادية5060093372257

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونساجدسهام5060094398036

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسناويفاطمة5060095463446

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأفخارعبدالعزيز5060096465897

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأزهاريأمين5060097483938

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخبازمريم5060098370286

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشامعزيزة5060099393952

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناإلدريسيعبدالرحيم5060100415460

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبيروكسفيان5060101417751

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناباالواحد عبد5060102484539

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعنيوفاء5060103526605

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجناحنبيل5060104404746

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباحيسعيدة5060105445304

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناميساترضا5060106462491

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمرابطبشرى5060107462742

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناولسهيل5060108465250

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمصديقسكينة5060109504721

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمزويدأيوب5060110384645

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتاحنعيمة5060111403996

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلطيفخديجة5060112405234

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعماريالسعدية5060113449071
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشبيليمحمد5060114489415

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأوصغيرهشام5060115489698

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخاطبيسارة5060116510990

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعلويعبدالرحمان موالي5060117534586

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالصالحيكريمة5060118468334

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخاطبيهبة5060119512363

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفراقشيعثمان5060120512774

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتاورامليكة5060121535647

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينببنسليمان5060122559118

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناركيدزينب5060123518388

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراويكريمة5060124507936

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرحاحليزينب5060125519218

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناوراراضالزهرة5060126519691

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرجاليخالد5060127573432

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونطنانرشيد5060128576925

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشموششيماء5060129577584

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالناجحيمحمد5060130595818

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسانيدنيا5060131596704

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوايركرقية5060132561894

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزقيمحمد5060133464503

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوقسيمسعيد5060134466141

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبعيطيطسومية5060135466175

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزائرعصام5060136487801

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحزدوريهاجر5060137554900

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجوادسعيد5060138555303

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجموميعلي5060139577294

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلحسنمحمد5060140599461

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعياريمصطفى5060141535444

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبطاشمونيا5060142582983

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامزالالكريم عبد5060143625807

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمتشكرمحمد5060144503037

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزميزينب5060145521441

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطالبي العلميزهير5060146563498

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفقيرحمزة5060147597988

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونانسينسةرحمة5060148534615

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأخرموشأشرف5060149567266

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلهريمسكينة5060150608219

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصورسكينة5060151611695

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلهالليوسف5060152615255

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعجاريعبدالرزاق5060153623057

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعيادفتيحة5060154524536

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشرقاويأسماء5060155545441

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالجباريجميلة5060156562823

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعينينياسين5060157564561

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنوشوهالن5060158609304

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعزوزيمجدلين5060159590847

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفتوحيابتسام5060160564627

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبرجيفتيحة5060161565047

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعكاريزينب5060162588978

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحاريتوفيق5060163608063

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمذكوريمحمد5060164631697

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالميكمال5060165551257

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمذكوريحليمة5060166592065

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمشروحأسماء5060167611112

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفالحالسالم عبد5060168612214

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرابط كوشيمريم5060169554442

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبلغثي قنزيتيمريم5060170554777
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصبريسارة5060171600166

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزيتونيحميد5060172566909

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمنصوريالحسين5060173633166

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناالحميديحنان5060174567410

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمصوابأسامة5060175547189

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكاريعزيزة5060176568012

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبالديوسف5060177572643

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيماندركا5060178407364

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيونسبوعالم5060179605692

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالكوحلي5060180560492

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدلحبل5060181408008

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرجاءعطف5060182431492

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسفياننجيب5060183408294

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزةبوجيدة5060184513929

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسفيانزراف5060185575456

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمبولحية5060186576699

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةالعصامي5060187483523

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعليمشكور5060188409119

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعائشةالخنضاري5060189433486

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمهديموادي5060190372979

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنيةالرازي5060191373797

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدالمرضي5060192473319

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسماءعبيل5060193440897

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحنانالمكي5060194399451

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةمقبول5060195560518

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدتجيب5060196503110

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءبنحدو5060197543270

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننهيلةفليون5060198578487

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسناءاعنيبا5060199379066

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحسنحيمود5060200400776

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبأرقام5060201459772

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلوبنىعواج5060202500559

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجهانبومهدي5060203390597

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكرياءأبولغيال5060204524347

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعليخوف5060205544053

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدهللاالصالحي5060206414956

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدةالطالب بن5060207599741

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننعيمةبالل نايت5060208602483

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناكرامغيشا5060209593943

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصفاءسعيد ايت5060210529879

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشيماءفياكي5060211592592

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةسرغوني5060212622306

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبشرىغبري5060213586767

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزالدينباكي5060214502411

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأيوباتروكتي5060215523973

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالشاوي5060216419562

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدهللا معطى5060217615171

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسماءالكلموسي5060218627781

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضاقدا5060219628322

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعيدغالم5060220584842

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدعدي5060221600050

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجاللعرش5060222630400

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينببرطالي5060223634879

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحناناقتيب5070001547358

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسامةحراتي5070002408023

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغزالنبوستيتا5070003485041

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننزهةحدوش5070004525631
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكبير عبدحيمود5070005451002

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونثوريةمحاسن5070006517645

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسميةليازغي5070007536103

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنأبوالقاسم5070008370406

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدرحاوي5070009377868

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعاددوالحسن5070010479196

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتوميأمال5070011398123

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمصطفىناصح5070012445846

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأمينةحسني سايسي5070013452972

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناديةعزيب5070014452418

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسهامأهراد5070015511768

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننورالدينأصغر5070016568841

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمزيماوي5070017428968

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأنيسزاهيد5070018588682

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريمةشايد5070019517159

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابتسامبنعائشة5070020615744

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونناديةواعمر5070021624178

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونيسرىبورقيبة5070022385486

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينالرداف5070023487232

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلطيفةعلي أيت5070024467495

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينخدروف5070025442276

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناسماءضريدي5070026597075

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدبلعياشي5070027453487

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةبصال5070028519032

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبدروهادي5070029527749

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخالدالعمري5070030379386

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحمزةسفاج5070031400335

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةرفيق5070032384050

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكرياءتباع5070033380936

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسينابزي5070034483639

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفاءالنبلي5070035604942

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعالي عبداالدريسي5070036612571

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفدوىمتقي5070037423017

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمليكةعادل5070038624393

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسناءالعرشي5070039378221

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوهيبةزرولن5070040443357

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعثمانرقيق5070041452523

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحليمةحسون5070042455509

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزكرياءزيدان5070043605597

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةإمام5070044406162

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكمالبوعزيز5070045572146

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدالكريمحنين5070046402652

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالعسري5070047407044

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفاءالغالب5070048407719

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةفالح5070049483470

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةجميل5070050604395

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشرفبوتسنت5070051430496

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالغفور عبدفالح5070052461919

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونوفاءالشقيبي5070053576739

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدبوتوالة5070054412332

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمعياد5070055379461

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأسما،مخفي5070056600445

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهندعميلي5070057500914

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمياءتاج5070058597879

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسينأكزاو5070059589632

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسكينةمصور5070060594023

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبدرمزيان5070061367086
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزينبفاضل5070062420779

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأميمةالعلوي الجميل5070063394810

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشريبةأحمد5070064374652

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشيماءشبوط5070065497692

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهبةرحمون5070066415837

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيماندري5070067617374

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسعدمرزوق5070068419946

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأشرفأشبان5070069529615

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونضحىرقبة5070070550996

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغزالنارصين5070071611689

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونربيعةالمعروفي5070072482331

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبداللطيفالعلمي5070073604026

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةعلوي صوصي5070074385784

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمونةوحواد5070075546910

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدااللهتزارت5070076542339

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحفصاءبنفور5070077462471

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرضوانالكريم5070078629959

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرشيدعواد5070079497730

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسارةشكور5070080560289

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسميرةابوقسم5070081457475

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبدهللاالعطار5070082559338

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدادافقير5070083517923

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةمالك أيت5070084529590

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزهراء فاطمةالزريري5070085488200

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالفتاح عبدالوافي5070086521532

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإيمانحرودي5070087385851

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريمالخير أبو5070088601655

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونإكرامالشرعي5070089432752

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفرحبنطالبة5070090519877

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازهوراالمغاري5070091410884

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخديجةالعمراني5070092431991

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونياسيننصير5070093508319

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجيهانالحراك5070094563322

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدالكبير5070095626081

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدأقرو5070096563356

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعديةرضوان5070097619252

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوكالس ايتاسماعيل5110001563901

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأقديماسية5110002628962

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسفيانالبوهالي5110003370817

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناومهديالحسن5110004555961

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتوفيقالسالكة5110005440650

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشيخيالمهدي5110006442542

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفويفاميمة5110007577305

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبروانايوب5110008411029

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسلمايوب5110009606996

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونكريشيإسماعيل5110010586398

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزحريإلهام5110011517243

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوبيشةإيمان5110012592177

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونسليمإيمان5110013377385

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسعيديأحمد5110014410919

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجليليأحمد5110015433432

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالكميأسماء5110016581158

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعرجأسية5110017512385

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبدالأميمة5110018612804

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباتريأيوب5110019376653

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبهيجأيوب5110020542845

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمكاويبشرى5110021379231
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المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعروسيحسناء5110022502404

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغياتحسناء5110023590725

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالشدانيحكيمة5110024566406

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرزاقحمزة5110025373319

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحتفلحمزة5110026422705

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمرادحمزة5110027432399

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمفتاححمزة5110028607226

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوسيفخالد5110029629073

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحسنيخديجة5110030386317

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحيالخديجة5110031471805

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحادج ايتدريس5110032552938

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعرويدالل5110033544932

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمصلحدنيا5110034501421

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوخويمةرجاء5110035420129

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمادونرجاء5110036576113

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخالدزهير5110037466374

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزقزهير5110038548663

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوليدزينب5110039457867

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناجكاضزينب5110040473119

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونداللزينب5110041489476

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعبداالويزينب5110042488035

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعدوليسارة5110043616226

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونضهيرسارة5110044424527

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجريسعد5110045405078

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعزيزسعد5110046489726

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحافضيسفيان5110047614614

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنعديسفيان5110048473827

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالضامنشيماء5110049524270

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونازرايديشيماء5110050484991

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحمداويصوفيا5110051607279

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنويعادل5110052400864

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرفيهعادل5110053585906

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحيديعادل5110054574016

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفرديسالجليل عبد5110055416348

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزفزوفالحميد عبد5110056416167

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسخيالرحيم عبد5110057464027

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحريالرزاق عبد5110058435690

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالراجيالفتاح عبد5110059618862

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشوقيعبداالله5110060421960

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباكيعبداإلله5110061554155

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالثوريعبدالرحيم5110062564991

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونابهوعبدالعالي5110063504563

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحسناويعبدالعالي5110064364190

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميعبدالغني5110065366582

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالوراقعبدالفتاح5110066376490

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونقفازيعثمان5110067438869

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديديعصام5110068584509

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونافتاح أبتعلي5110069524066

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطيب بنعمر5110070490545

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالزواويعمر5110071618926

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونصفاحفتيحة5110072494254

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادوعليفتيحة5110073617310

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعبود بنكوثر5110074411358

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناشعاشكوثر5110075599834

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلعميملبنى5110076585375

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحمدلغزاوي5110077527051

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفائزمحمد5110078395299
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المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلقيدمحمد5110079491706

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلبحريمحمد5110080424810

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجماليمختار5110081513745

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأبوعاممراد5110082492547

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامرابطيمروان5110083554264

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحاريمريم5110084580124

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفواللمريم5110085518955

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمفتاحمليكة5110086490436

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصيتموراد5110087412509

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلعزيزميلودة5110088516901

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونديخويانادية5110089479938

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبقاسنبيل5110090454453

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالعبضالوينبيل5110091604537

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالخبابينبيلة5110092425935

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونفرداوينزهة5110093476865

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاكرنسيمة5110094622672

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبوجملةنعيمة5110095400468

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحبينعيمة5110096489513

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزهيرنورالدين5110097589490

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرزقينورة5110098562682

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناعويناتهاجر5110099468333

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعنبيهدى5110100628790

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمكمولهشام5110101399574

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعلي ايتوفاء5110102379474

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننواعياسين5110103398358

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحبوبيحيى5110104401666

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحشالفيحيى5110105495820

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونباجا ايتيدير5110106420991

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحميدوشيوسف5110107371368

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبوزيرييوسف5110108421193

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمحبوبيوسف5110109409827

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالراويأميمة51050001370857

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونامجوضياسين51050002374154

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمغناوييونس51050003378127

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتكروكحفصة51050004407131

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمودنمريم51050005384980

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغوليزكرياء51050006392489

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنهارإيمان51050007396176

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمسكناضنعيمة51050008422688

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلمسكمأمينة51050009403791

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالرملينسيمة51050010410280

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأوقاسخالد51050011422529

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلطيفمريم51050012456848

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمنتاسيبحسن51050013459737

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمطاطالعزيز عبد51050014422725

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونغميزةايمان51050015424360

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرديفيوسف51050016456531

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونرفيقرضوان51050017463402

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونلحليسيأيوب51050018387896

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعطاويبثينة51050019401872

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوننحاساحمد51050020437796

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالطاعيالغني عبد51050021439228

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالمعيزيأيوب51050022480315

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبغارسناء51050023480537

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشالورشيد51050024494178

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجامعيخالد51050025502917

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونخليليعادل51050026504754
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالبانيمحمد51050027524437

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشاكرمحمود سيدي51050028462870

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسخيعزيز51050029479808

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناعسيلةالزهراء فاطمة51050030481109

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبحريليلة51050031524295

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونادطالبفاطمة51050032551480

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالناديرخديجة51050033420907

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبنكراحسناء51050034431287

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتائبإيمان51050035431457

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشافقشيماء51050036458530

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزرادأيوب51050037556610

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمريبضرضوان51050038512258

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالسكوريهاجر51050039516796

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمنصطصفاء51050040533503

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزريفعلي51050041571571

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلغيرات ايتاسماء51050042573678

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونافقيرمحمد51050043561498

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعنيبةنبيلة51050044579641

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونمومنسارة51050045587720

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشعبةويجدان51050046592887

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونجواللخديجة51050047597900

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقوناشحالمينة51050048576426

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبدويمنى51050049582470

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونزوهيرمحمد51050050606914

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتكروكياسير51050051608040

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونتوميهاجر51050052618096

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونبلشڭرسهيل51050053620039

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونموممصطفى51050054535092

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونأرضيالزهراء فاطمة51050055561290

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونشعبةسلوى51050056594174

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونحجليياسين51050057609008

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونالحليميسكينة51050058624714

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونعادلهنان51050059613911

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقون(التربوي الدعم أطر) التربويون الملحقونهالليعاطفة51050060420377

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحديابراهيم4120001397143

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحافيضاحمد4120002400051

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونيتوبأسامة4120003428084

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناطحيطاحأسماء4120004421427

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسالميالمجيد4120005380368

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبساطالهام4120006486034

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونروانأنس4120007428539

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحالس جميلة4120008410576

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنهديحسناء4120009503002

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمزكي حكيم4120010458214

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمنيلحياة4120011568791

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونموهوبرباب4120012419483

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالوارظيرباب4120013541576

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون الحدادي رشيد4120014376389

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفارجي أيترشيدة4120015416307

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالنمريزهير4120016479947

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون البغدادي زهيرة4120017416828

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزيدزينب4120018391168

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعواديسعاد4120019401343

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننخيلي سعاد4120020384741

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون المالكي سومية4120021404752

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون لعروسي صباح4120022527899

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكردود عبداإلله4120023491676
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالزبايلعبدالجليل4120024552120

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرفيقعبدالرزاق4120025501222

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلعطارعبداللطيف4120026548812

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبحافيظعمر4120027365815

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونابوقرعةفاطمة4120028407758

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبحري الزهراء فاطمة4120029381968

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكوصر الزهراء فاطمة4120030478012

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأولشيخفوزية4120031424644

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسعيديمحمد4120032386590

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالكاسميمحمد4120033421199

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونقاسميمريمة4120034522244

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمستادينبيلة4120035439509

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحمدوشنعيمة4120036391504

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعوينيهاجر4120037424567

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمرمادهدى4120038376743

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأديبيوسف4120039610906

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالناجي العزيز عبد   4120040556968

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوندحانياحمد4150001383608

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونشوقيأحمد4150002631911

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالهبيةاسماء4150003433041

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونلعزيزيالحسن4150004456087

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونلشهبالزوهرة4150005492189

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالمغدرالعربي4150006520780

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبسطيليالمهدي4150007372782

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالزهريويامال4150008430118

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونحيلةامحمد4150009465259

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونموهوبيايمان4150010609251

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونمصلوحبوشعبب4150011587435

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبراموبوشعيب4150012539671

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالكوثريحسن4150013504601

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالغالسيحفيظة4150014515003

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوناجنيخاتخديجة4150015366796

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونادريسي لخبازاخليل4150016496366

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالحمدونيدنيا4150017578142

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونطالبيرشيد4150018411832

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبريقاترضوان4150019397676

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونسندرضوان4150020513285

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالذهابيزهرة4150021398344

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوناجعاجعسعاد4150022427010

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالبغلي البوفيسناء4150023376348

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالريفيسناء4150024517816

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونكياسشادية4150025445852

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونعواجيشيماء4150026465384

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونخطيبصفاء4150027491107

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونعاطفعادل4150028491333

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونفاتحيالصادق عبد4150029479158

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونحكيمعبدالرحمان4150030469868

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوناسويديعدنان4150031537752

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالكانونيفاطمة4150032545629

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونفجريفتيحة4150033407624

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالبحاريمحمد4150034382869

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونسلماويمحمد4150035409138

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالسطوريوليد محمد4150036513680

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونحراكمريم4150037368278

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونفتوحمريم4150038420399

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونوحمانمريم4150039525849

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبلخديرمنال4150040498150
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونلحفيظنادية4150041610209

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالعتاوينبيل4150042594443

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبوحيةنوار4150043428798

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونرزوقيسين4150044371323

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونبلمزولييوسف4150045385168

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوناسماءالخلداني4150046551556

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونأسماءحسون4150047505649

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوناسماعيلوالضحى4150048368508

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالياسالمشاشتي4150049462344

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونحسنبلقديوي4150050559961

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونحمزةبنقرعة4150051567519

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقوندونيااجبيلو4150052530614

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونزينباالدريسي الموساوي4150053467262

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونالغفور عبدداال4150054536537

الجديدة  - 82 الرقم التحرير نهجالجديدةالتأهيلية عياض القاضي ثانويةاالجتماعيون الملحقوناالجتماعيون الملحقونيوسفخلوفي4150055573837

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيننزهةعاللي4020001374133

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينخديجةالكوش4020002375222

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينامينغنام4020003394346

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينجمالالحاجي4020004396558

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينحناناومغار4020005396620

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعبدالمجيدلخواري4020006410965

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمديحةقريلوا4020007415693

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحسينياسين4020008417468

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأمينةأقديم4020009430361

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمريمملون4020010448469

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعصامواريد4020011452610

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينغزالناورخيص4020012464308

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفاطنةاشنان4020013464407

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالزهراء فاطمةبادسي4020014489856

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمريمبونهر4020015490381

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينكريمةالنيلو4020016493324

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالكريم عبدالسيتي4020017528960

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينسلوىنقال4020018565805

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيننورةبوفزوز4020019572092

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمريمةنحيل4020020587483

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينوفاءنوري4020021599123

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينكريمةفوزي4020022613512

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينهدىبدة4020023618762

الشق عين تدارت طالب والد دوارالشق عينحيمر احمد اإلعدادية, ثااالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالدين صالحنعينيعة4020024631184

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمروانارزوزي4050001374540

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناليوبيوليد4050002374747

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننصيفحميد4050003375964

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونانوارطارق4050004389679

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونباعلياميمة4050005390003

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزرقاويهاجر4050006412290

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعفانخديجة4050007426640

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرشيقفاطنة4050008441909

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونساميةاوملوك4050009449715

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشادلياسماء4050010449879

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمتوجخولة4050011469767

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزهييرحمزة4050012471378

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالفارسيوفاء4050013475620

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعابيدجيهان4050014483015

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونتوفيقسناء4050015507315

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالجومعيفاطمة4050016531372

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالبوعمريحنان4050017567297

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلقائداالله عبد4050018567488
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

امسيك ابن-  الحسنية حيامسيك ابنالروداني إبراهيم اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبردويلبنى4050019624373

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعنانأسماء4140001369328

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبولهانالسعدية4140002375357

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفاضلإلهام4140003489952

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصبيرامال4140004534857

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالمباركيأمال4140005433748

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعبو ابنأميمة4140006367474

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالفاسوخيايمان4140007368813

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفهميايمان4140008432475

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجبورحليمة4140009383610

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالهيبةحمزة4140010477866

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناالبكرحنان4140011419704

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسرحانخالد4140012431412

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهاشميخديجة4140013490191

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعماريخديجة4140014527729

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعشلوجخديجة4140015491071

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرزقيرجاء4140016618764

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشعاويرضوان4140017492753

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونواسيزكرياء4140018481929

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمسباليسارة4140019610755

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالمسعديسناء4140020380656

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرحمانعائشة4140021426080

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمنيريعثمان4140022596004

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمشاهدعزيز4140023560483

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوعمالفاضل4140024475222

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمسالقالزهراء فاطمة4140025373043

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفيتاسفيروز4140026412410

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالهاشميكوثر4140027364751

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسمالليلبنى4140028400677

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالطالب بنمحمد4140029371787

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالغرافمحمد4140030482430

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنعمرومرية4140031393409

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالمومنيمريم4140032463956

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأمالمريم4140033541406

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنعايشةنادية4140034624436

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناكريراننسرين4140035512433

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالدحمانينوال4140036453919

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهللا دايمنورالدين4140037401520

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالدغوغيهشام4140038414090

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلمدانيهشام4140039434941

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحاتميهند4140040386722

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالروانيةوداد4140041413790

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرجوانيوسف4140042485624

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأميمةبالعودة4130001376923

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونودادلبصراوي4130002381916

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعزيزالبوزيدي4130003391633

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسكينةمرشوح4130004380788

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسعديةفنان4130005408671

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفاتيحةربايب4130006426458

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفظمةجابر4130007386340

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرشيدأزرو4130008419622

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأميمةدريسي4130009399901

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبرىالهوس4130010407207

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحمدلهرندي4130011389603

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحفيظةأقريد4130012413523

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأمالالعبوز4130013462855

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحمدالقطراني4130014450657
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسكينةداكر4130015444492

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأميمةالوردي4130016441883

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجمعةنورجي4130017481838

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالزهراء فاطمةمحفوظ4130018477453

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحمدالحداوي4130019488323

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةصالحي4130020484431

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزكرياءالدروي4130021525483

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبشرىأوجامع4130022484732

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجاللالمخفي4130023523551

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكوثرالفاطيمي4130024483690

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننزهةالصغير4130025574750

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونإسماعيلالسحيمي4130026528932

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونياسين أحمدالعزي ايت4130027545227

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةعمار4130028604821

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحمدشكراني4130029600196

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلمياءابوالعولى4130030601917

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونضحىالسماحي4130031610872

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننوالتباري4130032619425

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأميمةنصير4130033382636

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمهيرسمية4100001369036

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجالبيزينب4100002383595

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجعفاريبشرى4100003391698

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلكراويعمر4100004398080

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعشاكينادية4100005400794

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالشاهديشيماء4100006366687

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعدسيخديجة4100007372032

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالمدانيعبدالجبار4100008384241

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحجاميكوثر4100009406995

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالموحدسعيد4100010407829

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونناجيحسناء4100011407877

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالنواريمراد4100012408908

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالياسينيمريم4100013428978

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحناشرجاء4100014440204

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالشتوييونس4100015423469

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسعيدلحسن4100016457172

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالطاهريحنان4100017465246

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونراتبزكرياء4100018474920

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنجاعةخديجة4100019488460

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونايلوبطارق4100020460722

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشكيرإيمان4100021467194

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالوالكيفاطمة4100022472967

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالبوكريهاجر4100023514709

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنوىسارة4100024369333

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرابحةحبريش4100025386776

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالصابرآية4100026426995

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحمزاويمريم4100027508878

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونوداي أيتحادة4100028524104

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصهيريوئام4100029437762

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالرودانيإلهام4100030451884

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناوختاتيالعزيز عبد4100031482712

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجميلةغزالن4100032528302

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبريشيمروة4100033532480

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحافضيبوشرة4100034524165

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونوليليرجاء4100035526050

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعوشبيمليكة4100036527870

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونراجيعسكينة4100037536253

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناديرسميرة4100038555629
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصبارفاطمة4100039517041

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوشاربلبنى4100040533252

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالغدريأحمد4100041555206

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناسحيمداتالفتاح عبد4100042561914

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالشيخمحمد4100043588651

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزعيمكوثر4100044570842

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسمينايمان4100045603016

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلعلجالمهدي4100046518544

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونغزاليحسناء4100047587821

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالطويكيرفيقة4100048597712

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننزيهلوبنة4100049631049

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبالكهيليزهرة4100050573392

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمنيرزينب4100051633664

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسحموديوسف4100052602653

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمهايمرهشام4100053619437

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكرمةمريم4100054612185

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلمحمديحميد4100055441337

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالصالحينعيمة4100056449158

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبصرييوسف4100057534281

المحمدية- الشباب درب-  الموناستر شارعالمحمديةالعالم العقيد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسعيدالحسين4100058617384

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمومنيونس4090001387306

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيناخليصايمان4090002506679

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمستفهميونس4090003453845

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينحرافابتسام4090004380771

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبلحمريسكينة4090005533917

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينهدناالزهراء فاطمة4090006494417

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفتحيهاجر4090007372754

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالتجانيالهام4090008464959

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعيادغزالن4090009439226

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالتواتيابتسام4090010590948

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينزكريالزهرة4090011503948

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينوجمانثورية4090012443466

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينقرشالالزهراء فاطمة4090013377415

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعياد بنحنان4090014499628

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالموسويرضوان4090015370316

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمسكين بنحسين4090016499257

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفرماتيالشعيبية4090017412772

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأفروخخديجة4090018490661

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينإزيادمحمد4090019366800

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالقلمونيجمال4090020442877

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينشهابالرحيم عبد4090021443487

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيننفقيرنمحمد4090022378839

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأمينة بنبشرى4090023497568

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينركنيعائشة4090024417271

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحدوشيبشرى4090025545040

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوغلولمحمد4090026605442

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينزريدكلطيفة4090027442105

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحيدوكينجاة4090028585186

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينطقيطاقأسماء4090029514170

( بوعزة دار جماعة قرب ) بوعزة دارالنواصربوعزة دار االعدادية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعاجيهدى4090030560746

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونعلي بابا اداسماء4160001379176

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونشرواطاسية4160002376008

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونكونةالحسنية4160003386626

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونالحارتيبهيجة4160004548282

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونزبير توفيق4160005456175

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونزمراويحليمة4160006548898

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونلعسيريخديجة4160007481767
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونلحمودي زكرياء4160008567247

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونبكارزهراء4160009470457

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونقليليزهيرة4160010428755

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونرويسيسعيد4160011628080

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونالمنديليالدين صالح4160012543239

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونالسحنونيعبدالرحيم4160013370800

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونعنكرعبدهللا4160014495286

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونبنكازةفاطمة4160015379346

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونالحصباويفاطمة4160016562117

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقوناالدريسيمحمد4160017606809

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونشهيدمحمد4160018524931

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونبالكلسة مرية4160019599365

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونحيارنادية4160020410243

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونصبورنجيب4160021476929

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقون( االجتماعي الدعم أطر ) االجتماعيون الملحقونبلمودن يونس4160022415643

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعالوي الحفيضيادريس4030001607646

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونياسيناسماء4030002600125

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالوردياسمهان4030003460723

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعالويالمختار4030004394749

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون اوبرارالمهدي4030005602968

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونإدريسي عمرانيآية4030006517324

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشهينايمان4030007532279

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونديساحسناء4030008499764

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونوحمان حنان4030009510044

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالسراديزهور4030010477959

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونامنصورزينب4030011380658

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالضريفسفيان4030012477924

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالغزالسكينة4030013589026

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوزيانسهام4030014403738

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوسلهامشيماء4030015502392

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنعثمانالدين صالح4030016577499

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأبنغالعائشة4030017400263

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننعيمعائشة4030018528617

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوشيباالحي عبد4030019559027

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبحير الكريم عبد4030020429298

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلكرسيعبدهللا4030021572609

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفائدفاطمة4030022498409

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالطيبىكلثوم4030023437215

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزهيركوتر4030024485079

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعبو ايت لطيفة4030025370400

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالشافعيمصطفى4030026373627

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالبغوريناهد4030027541127

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعالوينعيمة4030028395332

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونقروشينوال4030029587569

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفخريهاجر4030030395896

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلعوينةياسين4030031433842

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلفضيليسين4030032395466

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناوحسوسيوسف4030033408716

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونغزليخديجة4030034452665

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكوعمرزياد4030035393955

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالصمودسعاد4030036512344

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأكعمششيماء4030037382509

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعدليفاطمة4030038503945

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبلحصوب ابتسام4080001433871

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين عويس بنابراهيم4080002450623

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأيوبأحمد4080003423725

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينريزقيأسامة4080004383247
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالقرقورياسماعيل4080005429310

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينجنيالبشير4080006469286

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينismailالحياصي4080007469274

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينشرباك الدريسية4080008536072

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينانحيليإلهام4080009410211

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصنب إلهام4080010364638

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين الشموخي أمال4080011613946

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأمشرافأميمة4080012498102

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبواباونايمان4080013559632

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينشجريإيمان4080014416487

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمتوسط إيمان4080015479975

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوجواايوب4080016530409

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينكربوب أيوب4080017371788

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعادلبسمة4080018450304

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالجليل عبدبمالك4080019450879

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالتحفةبوبكر4080020520011

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعلموسي تورية4080021444360

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينارزانجيهان4080022503243

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأنبغحسناء4080023613217

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينأماخيرحكيمة4080024373829

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعماريحليمة4080025474803

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينداميحليمة4080026581125

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينجوادحمزة4080027428893

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوفصادحميد4080028444118

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعسلحنان4080029365676

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينوديعخديجة4080030392275

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمكيخديجة4080031452716

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالسعداويخديجة4080032479075

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالدهومي خديجة4080033531106

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين العطاوي خالد4080034529129

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينخزريربيعة4080035510109

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين الناموس رشيد4080036594515

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالملكتيرضوان4080037621489

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينرطيقزكرياء4080038497653

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينباحد أيتزكرياء4080039574073

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصالحزينب4080040378244

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينسوكريزينب4080041463600

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبونوالةزينب4080042583781

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعباسي زينب4080043579690

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينموقرسارة4080044373843

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينكركوشسارة4080045431335

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحنصاليسارة4080046447075

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحمراويسعاد4080047591611

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينباباسعيد4080048400556

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبنيحياسعيدة4080049576807

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينابوالوفاءسعيدة4080050594472

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعشوانسفيان4080051391531

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينعابي ايتسفيان4080052405051

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينوفديسكينة4080053371780

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينامزيلسلمى4080054502685

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينسلميسلوى4080055394601

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفقهيسمية4080056463203

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينواهلسمية4080057465160

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين أهمادسمية4080058602265

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبلفقيرسميرة4080059401411

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالكافيسميرة4080060564063

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيناللحياسميرة4080061623385
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مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينابراغنسهام4080062378954

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصالح و عليشادية4080063513163

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينباعبيالحكيم عبد4080064521599

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمساويالصمد عبد4080065395191

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينادلشكراللطيف عبد4080066519995

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين رحو ايت المجيد عبد4080067396794

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمرزاقالوهاب عبد4080068573242

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين أبهرد عبدالرحيم4080069452042

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالناجيعبدالرفيع4080070458436

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفكريعبدالصمد4080071546424

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصمديان عبدالكريم4080072480566

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالركراكي عزالدين4080073472801

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعكازيعزيز4080074631439

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالسبايطيعزيزة4080075435395

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمرابطعمر4080076424075

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمحسنفاتحة4080077408757

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينازالفاطمة4080078371984

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالصديقيفاطمة4080079387748

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعماريفاطمة4080080538575

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينيعقوبفاطمة4080081595578

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين سهيل فاطمة4080082460262

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينكوركايزالزهراء فاطمة4080083410522

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوجدادالزهراء فاطمة4080084584404

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين بركيش الزهراء فاطمة4080085383375

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصبحي الزهراء فاطمة4080086406157

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبكاري الزهراء فاطمة4080087462955

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينخيارفؤاد4080088367334

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينإدبوفراض كلثومة4080089533954

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالشديككوثر4080090488403

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبركوشكوثر4080091496818

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينزاكيكوثر4080092525370

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينزرواليفاطمة اللة4080093429894

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالدريوشلطيفة4080094433500

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينحاتملطيفة4080095562188

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمزيان ليلى4080096427537

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين براهيميماجدولين4080097386727

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينشياجمحمد4080098378209

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفقيدمحمد4080099409854

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالواحيمحمد4080100526195

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين الفلحي محمد4080101478061

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالعالممرية4080102482560

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينموجارمريم4080103372549

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين الطابعمريم4080104445516

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالحداويمصطفى4080105578412

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيننصيفمصطفى4080106594357

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين اسمار مصطفى4080107463997

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقيناإلدريسيمعاد4080108500655

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمسعودي مليكة4080109390045

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبريوةمنية4080110373624

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينانشاءهللانادية4080111432867

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينلخضوري نادية4080112403531

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينفياللينجاة4080113429250

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمريوش نسيبة4080114546576

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوسدرةنسيمة4080115569215

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمنتصرنعيمة4080116437943

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينجبيرهاجر4080117391650

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبنهديهاجر4080118448040
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالتوميهاجر4080119474009

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبلغنضور هجر4080120473094

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقين قهوي هشام4080121496675

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينبوقديرهند4080122539322

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينازهرةوداد4080123570113

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمستحسنوفاء4080124482219

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصديقيياسين4080125369597

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينالمجاهدياسين4080126416988

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينصبراويياسين4080127554985

مومن سيدي العطور حي 9 زنقةالبرنوصي سيديتابث بن حسان التأهيلية الثانويةاالجتماعيين الملحقيناالجتماعيين الملحقينمهتمييوسف4080128521003

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمصطفىالصغير الداودي4010001392645

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحسناءالطويل4010002491305

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجهادانحيلي4010003495587

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصفيةالدواي4010004582010

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونإلهامالعمراني الحنشي4010005600188

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزينببومديان4010006405256

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهالةالسعدي4010007408528

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالضحى شمسالدريوش4010008505052

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبثينةفوزي4010009598729

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحكيمةطحيشي4010010634239

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونرجاءاألكحل4010011438678

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمريمالمود4010012489072

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكنزةزريوح4010013572737

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونامين محمدالتكيني4010014606015

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالمهديالنور4010015375069

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعثمانريما4010016393534

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناسيةازحيمي4010017411757

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخولةقشوان4010018514039

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحسينزمزم4010019387140

أنفا المضيق زنقةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةالخطاب بن عمر التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعثمانبوقدير4010020629949

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحماسأميمة41050001369042

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسقيمأيوب41050002377933

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشبابالياس41050003454390

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعروشيسمية41050004556095

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبركاويياسين41050005588777

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالبكوليلمياء41050006397316

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشعيبةمريم41050007532969

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالكامليرجاء41050008586200

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعلويأسماء41050009504059

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصمالنإيمان41050010573553

الدوردون زنقة الجيروند شارعالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةبئرانزران التأهيلية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعنيبةهشام41050011556697

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمرابطغزالن4060001369222

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهللا عبداوزكيض4060002401213

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونطاميعائشة4060003421621

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأمزيلفاظمة4060004435141

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناالسمرحنان4060005459908

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناالساوينورة4060006460327

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالصغيرمينة4060007498599

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالقبابعبدالكريم4060008376125

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالعطوانيأميمة4060009390138

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالزكاريفاطمة4060010451065

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنعمرزينب4060011431687

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفاخرياسين4060012453670

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوندرنانأيوب4060013523684

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمجاهدالفتاح عبد4060014408869

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصوابمنال4060015385741

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونانوارانتصار4060016391193
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسكاريوسف4060017411151

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونتبغي كيحليمة4060018424728

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناالنصارالزهراء فاطمة4060019467128

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونغارسغيثة4060020512236

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالخير فتحخديجة4060021389935

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصهيلابتسام4060022432351

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلغيتي علويغيتة اللة4060023373806

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونطوقانرحمة4060024397436

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونباموالسعدية4060025469405

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبيضونحسن4060026471243

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالرياضيميلودة4060027511923

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالخطابيغزالن4060028397306

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلعرجمحمد4060029415858

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمرابط كوشيأمينة4060030443911

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأسدودسفيان4060031372991

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونساجدعبداإلله4060032372242

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصبرانيعمر4060033483183

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبنانيعادل4060034407409

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلديعبداالله4060035485819

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلبداعخالد4060036547083

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالموساوياسماء4060037575847

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالرزينينجية4060038620077

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجوقالمحمد4060039576395

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبلحرشانفاطمة4060040578183

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأنكريصباح4060041624574

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجرموميحسناء4060042572681

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمزوزنادية4060043590009

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحروشيخديجة4060044615415

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحصادهاجر4060045567145

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةجوهري4060046462417

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأحمدكرضي4060047518936

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونيوسفعامر4060048524770

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكوثرعبضالوي4060049555624

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالملوديالبوعزاوي4060050591915

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالفتاح عبدالغالي4060051621796

رشيد موالي  66 الزنقة السدري حيرشيد مواليياسين بن هللا عبد اإلعدادية الثانوية(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونغزالنبلباسي4060052625472

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأيوبنهايب4070001404288

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمليكةالعبدي4070002570291

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهاجربازي4070003569021

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةمستعد4070004614732

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحمدنضيم4070005495786

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالرحيم عبدالمسعودي4070006376088

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعبدالحقعفيف4070007430932

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةاطويل4070008534184

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونيوسففراح4070009368350

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخديجةتوفيق4070010594800

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالحسينطلبوي4070011364432

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونإلياسبلحوس4070012371532

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحياةمصماص4070013374672

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعبدهللالفحل4070014368980

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونوفاءالشاليخي4070015375425

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونجيهانحباتي4070016365242

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزينبخملي4070017381590

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمنارخودير4070018493293

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزينبسمق4070019601274

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمريمنقال4070020438090

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونفاطمةحيمو4070021486111
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننهادزينون4070022477515

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونكلثومفراح4070023493321

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأحمدبغجي4070024606597

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونأسمهانالبادري4070025367825

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحبيباسكوي4070026469676

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونهاجرلعبورة ولد4070027388680

السوداء الصخور بروني اميل زنقةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةالمراكشي البناء ابن. ثا(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونيونسحجلي4070028412618

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالذيبادريس4110001485703

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبرزوقاسماعيل4110002370871

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونغياتأسماء4110003550983

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمحتيجميلة4110004365251

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناللخميجواد4110005392142

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوسنةحسناء4110006413915

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوجملةحسناء4110007400205

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونصغرونيحسناء4110008473523

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوناحساين ايتخديجة4110009548979

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونعزي أيتخديجة4110010472105

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالساخيدنيا4110011599618

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالجودرشيدة4110012627275

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشوقيزينب4110013593127

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالبوزيديالجليل عبد4110014365614

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوخريصالحميد عبد4110015563445

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوصرةالكريم عبد4110016366075

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونزيتونيالكريم عبد4110017391439

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونخضروفالمجيد عبد4110018549485

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلحسن الحاج ايتعبداإلله4110019600640

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونمومنالزهراء فاطمة4110020410687

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونشباكيالزهراء فاطمة4110021411946

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونبوالكنةلطيفة4110022543021

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقوننديرلينة4110023485578

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونالنوريمريم4110024569711

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونلعريفيمريم4110025616864

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونسبداويمصطفى4110026601586

المديرية مقر بجوار الصافية تجزئةمديونةأمين قاسم مدرسة(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقون(االجتماعي الدعم أطر) االجتماعيون الملحقونحنيننهيلة4110027499688

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكودمان ياسمين   6120001605741

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزردانزكرياء  6120002604721

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلعفر أنس 6120003395612

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبيهي حفصة 6120004391540

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونقيب ادريسيزينب 6120005444602

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطوليابتسام6120006591246

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولطفيابتسام6120007597139

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقرواش ابتسام6120008439678

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو المرتاحيابراهيم6120009416797

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو نفريإبرهيم6120010380705

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأشرفابويكير6120011539769

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو عاتيق إحسان6120012497881

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقريشيأحالم6120013511173

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلوانياحمد6120014396209

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعتزأمين أحمد6120015503690

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الشرادادريس6120016623111

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواضراسناسامة6120017481993

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورزوقأسامة6120018397892

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرويأسامة6120019613394

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواخبازاسماء6120020597756

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناصر أيتأسماء6120021593088

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرومأسماء6120022567763

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو البراق  أسماء6120023565309
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمتمراسماعيل6120024423038

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو حمراوي اسماعيل6120025367482

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسعدوني اسماعيل6120026536831

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباهي إسماعيل6120027471064

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنوريآسية6120028450452

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنعناعياشرف6120029477664

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالياشرف6120030611228

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصمديأشرف6120031504526

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكرياكرام6120032421128

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالغزوانيالصابر6120033417119

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبومليكالكبيرة6120034574850

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالباز المصطفى6120035385933

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرحايميالمهدي6120036414975

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقرافيالمهدي6120037366665

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومترقةالمهدي6120038371344

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصويلحالمهدي6120039577328

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو طاهر  المهدي6120040527131

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغريويالهام6120041427585

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصدوقالهام6120042400934

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسباعيالهام6120043407469

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهيسوفالهام6120044517162

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوكيلي  الهام6120045401968

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواحمدالوالي6120046549779

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتيوكامال6120047594257

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبراقأمال6120048451090

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو نديرامباركة6120049631013

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالفهريأمنة6120050422798

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجعيديامين6120051519678

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنوحيامين6120052588003

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمكرودأمين6120053370282

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعقيديأمين6120054502185

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورفيقأناس6120055386781

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحافظياناس انعام6120056429337

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوادير ابنايمان6120057378296

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنجارايمان6120058627158

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشافعيايمان6120059613600

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتصولحيإيمان6120060498064

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصالحي ايمان6120061449436

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسكاويأيمن6120062538160

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقسطاسإيهاب6120063372178

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمجيد عبد ايت ايوب6120064481414

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوزيانأيوب6120065494842

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنصارأيوب6120066459809

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامالأيوب6120067422254

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكروميأيوب6120068468926

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونشاطأيوب6120069448112

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحجاج ايوب6120070399667

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطابيلة أيوب6120071369430

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشكيح أيوب6120072547405

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالفضل أبوبثينة6120073429773

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخطابيبديعة6120074552624

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأعبيدبشرى6120075456643

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو ماوي  بالل6120076508396

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهبةبنتاشفين6120077568149

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودنوني بنداود6120078417917

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفقهيبهيجة6120079581529

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفظانبوشعيب6120080540763
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوضيتورية6120081531068

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومخلص تورية6120082530096

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسويكيثورية6120083430217

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسوكيجالل6120084472908

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقادريجمال6120085516583

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالضريفجمال6120086589910

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبشكاضجمال6120087384972

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغرابيجميلة6120088529420

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسافيجواد6120089491597

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبائديجواد6120090385736

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاتح جواد6120091455887

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفرناويجيهان6120092461907

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسعوديحسن6120093422330

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعالميحسن6120094608000

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهراديحسناء6120095368580

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقصيرحسناء6120096498632

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبربارةحسناء6120097562604

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطالبحسناء6120098553982

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودبوزيحفيظة6120099377830

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوميساحمدي6120100364498

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولنصاريحمزة6120101378698

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو إراريحمزة6120102430943

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنويكةحمزة6120103515033

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنونيحمزة6120104407694

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفقراويحمزة6120105540830

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعثمانيحمزة6120106571935

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوديانحمزة6120107387337

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتجاني حمزة6120108381638

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو عطا ايتحنان6120109558322

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبودالححنان6120110591506

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكودمانحياة6120111607510

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورزادي حياة6120112381444

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبركةخالد6120113378892

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبالعناكخالد6120114561669

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشكريخالد6120115599015

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعيطوني خالد6120116603166

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحماد خالد6120117576358

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوديرخديجة6120118444731

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفيظيخديجة6120119422691

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبيرخديجة6120120374160

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحقابيخديجة6120121602475

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواملويخديجة6120122621718

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوخليفيخديجة6120123596415

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكعرابخديجة6120124597694

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهرانيخديجة6120125609951

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهرونخولة6120126490990

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمساويدالل6120127546062

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتماصطدنيا6120128578396

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيهرباب6120129493653

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشداللربيعة6120130521350

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبوالهدىرجاء6120131456031

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخطاررجاء6120132575294

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتحوسرشيد6120133520749

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو سي أيت رشيد6120134556524

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبقادر أيت رشيدة6120135446532

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو العجاج رضوان6120136544839

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعادزروقي6120137407560

597/629



2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعرباويزكرياء6120138416170

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسامحزكرياء6120139417712

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألنصاريزكرياء6120140621874

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواليقوتي زكية6120141415582

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الذاكريزهراء6120142538488

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصايلي زهرة6120143549917

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأكناوزهير6120144601271

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعميدزهيرة6120145441779

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينزهيرة6120146516118

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوملكيزينب6120147406983

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلكوطزينب6120148444230

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنضر ابوزينب6120149526581

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقرشيزينب6120150475650

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالناصرزينب6120151614383

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهدوشزينب6120152560417

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشديليزينب6120153617305

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبيضزينب6120154578180

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو بوافيسارة6120155483249

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلوشيسارة6120156402148

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولزرقسارة6120157427026

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابعقيلسارة6120158552442

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحمويسارة6120159629563

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهاشمي سارة6120160465746

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشطير سارة6120161634643

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشايقسعاد6120162397689

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعمريسعاد6120163472898

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبورزانسعاد6120164484153

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزوهريسعاد6120165616095

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحفيانسعاد6120166630365

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبولقنادلسعيد6120167365545

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويمينسعيد6120168379111

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومهلفسعيد6120169382306

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناصرالدينسعيد6120170611943

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوزنةسعيد6120171445865

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومدركةسعيد6120172610629

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخلمسانيسفيان6120173429521

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعزيزسفيان6120174623886

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبطاحسكينة6120175364617

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزركانيسكينة6120176425464

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواجليليةسكينة6120177446971

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزعامسكينة6120178410392

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبرانسكينة6120179520376

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحاغىسكينة6120180484029

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزطاطيسكينة6120181617905

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنصالي سكينة6120182511652

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعود سكينة6120183522893

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومراد سكينة6120184568110

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواطويهريسلمى6120185401147

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعالمسلمى6120186441845

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعليونسلمى6120187585593

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحيمودسلوى6120188387565

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشداللسليمة6120189519768

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمو ايتسميرة6120190464012

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوريحاليسناء6120191444511

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزوهيريسناء6120192523051

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايزاويسهام6120193395055

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرحمان عبد أيتسهام6120194412919
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونواريسهام6120195386036

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواديبسهام6120196605393

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالجود سهام6120197399435

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو غالب سوكينة6120198399437

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعبدالويسومية6120199436328

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدسومية6120200407937

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفريقشريفة6120201549230

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعرابي اإلدريسي شكيب6120202607283

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوميارةشيماء6120203456768

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحيديشيماء6120204540358

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولهريقليشيماء6120205556074

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرتضى صارة6120206549678

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكنديالدين صالح6120207391800

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالراجيصوفيا6120208435121

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكوسضياء6120209534510

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولعطورطارق6120210435340

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوتاقيطارق6120211524280

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسعدوني اإلله عبد6120212533565

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشيكرالحكيم عبد6120213398950

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووخريطالرحمان عبد6120214590216

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزايديالرحيم عبد6120215560690

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحيمرالرزاق عبد6120216430051

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتائبالعالي عبد6120217610072

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمباركالعزيز عبد6120218491808

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالباقعيالكريم عبد6120219534858

سطات-  ميمونة حيسطات: إقليمالتوحيد مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتامسنةالكريم عبد6120220517724

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودليلهللا عبد6120221573618

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتوزيعبدالبديع6120222401110

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسونيعبدالحق6120223425635

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الحنين عبدالرحيم6120224364996

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو رابح عبدالرحيم6120225531048

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسيعبدالرزاق6120226622422

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورزقي عبدالفتاح6120227420694

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومباركعبدالكبير6120228379527

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومقدمعبدالكريم6120229573193

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويسريعبداللطيف6120230375795

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو ابواالقصىعبدهللا6120231371005

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومباركعثمان6120232495668

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوولدبابةعثمان6120233380592

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسينعزالدين6120234420624

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسطععزالدين6120235526388

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعسلوجعزيز6120236387608

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووراقعزيز6120237484350

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتابتيعزيزة6120238377987

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرافعيعصام6120239373812

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوادبيليج عفاف6120240404245

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلعيساويعواطف6120241575963

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلغزالن6120242465978

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبركاويغزالن6120243367520

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطافيفاطمة6120244434311

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكحالفاطمة6120245483548

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوواكريمفاطمة6120246460170

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأطلبفاطمة6120247576145

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسيوطيفاطمة6120248580458

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو نصرهللا فاطمة6120249461610

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصالح أيت فاطمة6120250579363

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقاسميالزهراء فاطمة6120251413953
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنعليالزهراء فاطمة6120252453401

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشكيريالزهراء فاطمة6120253507944

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونفدالزهراء فاطمة6120254374496

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوطلحةالزهراء فاطمة6120255392380

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهيبالزهراء فاطمة6120256487212

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونظيفالزهراء فاطمة6120257472235

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوريسوليالزهراء فاطمة6120258583767

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو ابوالهاللالزهراء فاطمة6120259584276

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومكريم الزهراء فاطمة6120260469502

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو محيب الزهراء فاطمة6120261451241

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدائز الزهراء فاطمة6120262385742

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمع الزهراء فاطمة6120263512483

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالناوي فدوة6120264630995

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتوفيقي فردوس6120265403667

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعزفؤاد6120266506260

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلماحيكريم6120267469516

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشهابكريمة6120268586122

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغارس   كريمة6120269447045

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشتويكمال6120270452349

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو حميم كوتر6120271570676

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطالبيكوثر6120272453946

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشهابيلبنى6120273517676

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسالميلبنى6120274530834

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمخنترلحسن6120275485874

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحاج أيت لطيفة6120276633771

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعبدوسسيلمياء6120277503121

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعاطيرلمياء6120278611546

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومساعد لمياء6120279406191

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودعماشليلى6120280560908

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأعيسيمحسن6120281396070

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودبدوبمحسن6120282540795

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومشهورمحسن6120283527847

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسين ايتمحمد6120284446704

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزائديمحمد6120285411464

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحداديمحمد6120286509944

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالغريمحمد6120287479052

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشريفمحمد6120288418472

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو فوزيمحمد6120289531818

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقريشيمحمد6120290602660

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكودمانمحمد6120291617475

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالساقيمحمد6120292543002

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوركيكمحمد6120293563125

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو ازكاغمحمد6120294597036

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشرفاويمحمد6120295592326

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسواف محمد6120296429563

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشطيوي أمين محمد6120297496125

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالماحيمديحة6120298616876

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورغويمراد6120299464421

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولعضممراد6120300415726

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوذاكيرمريم6120301481142

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهيكلمريم6120302463373

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهللا عبد أيتمريم6120303547624

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخوبابامريم6120304487963

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازغيديمريم6120305536440

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزريمي مريم6120306386556

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو هللا بركات مريم6120307383576

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الحوري مريم6120308407460
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الكمري مريم6120309541882

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو عابد مصطفى6120310402937

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالري أيتمعاذ6120311435845

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبندوشمليكة6120312384750

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو غريفمليكة6120313559148

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرطوح مليكة6120314605656

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالزرقمنال6120315535067

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصالحيمنى6120316470405

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورايفمنير6120317601132

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلوي اسماعيليمهدي6120318453575

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأشظميمينة6120319458445

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحيدرةمينة6120320574170

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولحرشمينة6120321583379

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطاريقنبيل6120322460728

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجدنبيلة6120323478136

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعسلوجنجاة6120324632625

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجعيدينزهة6120325519298

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو صفوح نسرين6120326621840

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوراسمنعيمة6120327407355

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالطالبينعيمة6120328561787

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوافي نعيمة6120329590062

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضلينهيلة6120330452386

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونازيهنهيلة6120331480025

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولطفينهيلة6120332596437

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلحسين  نهيلة6120333450595

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو جليلنوال6120334506259

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغسان محمدالعابدين نور6120335471863

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامحداشنورالدين6120336430358

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأومغارنورة6120337442846

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوطني نورة6120338464498

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو متصديق هاجر6120339571770

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسلمانيهدى6120340416350

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونعيمهدى6120341431073

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالركوبهدى6120342479911

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكبوريهدى6120343593248

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعطاويهشام6120344388947

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوواحيدهشام6120345391465

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورضوانهشام6120346595570

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمهند6120347403507

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزويرشيهند6120348463023

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفوينة  هند6120349428149

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمحادي وداد6120350441118

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحليوردة6120351498670

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوندكركموصال6120352592946

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفوزيوليد6120353587838

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكرواويوهيبة6120354551731

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنقوشياسمين6120355584166

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالجباريياسين6120356379268

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحليياسين6120357413329

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحريقياسين6120358498430

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبختةياسين6120359485667

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويدر أيتياسين6120360533570

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووراديوسف6120361364701

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوادمييوسف6120362477640

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنفاعيوسف6120363468396

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصادقيوسف6120364423175

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتاقييوسف6120365423524
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الديانييوسف6120366426594

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو مخلصيوسف6120367523850

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامحضاريوسف6120368450701

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوضبشينيوسف6120369593070

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين حميليوسف6120370546177

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومدفاعييوسف6120371557333

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعدييوسف6120372586075

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومختاري يوسف6120373364240

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحميدييونس6120374559710

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودادعال أيتيونس6120375573866

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الكاملييونس6120376578340

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمزةيونس6120377492418

سطات-  الثاني الحسن شارعسطات: إقليمتاشفين ابن يوسف مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الوشام يونس6120378415635

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبهيالزيتوني 6120379412066

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومومنحمزة 6120380588667

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحمام ريشيامنة 6120381572736

6120382427746GhizlaneFallahسطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو

6120383366184HamzaSakhiسطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطلعانابتسام6120384502888

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوفيابتسام6120385578024

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو  الواحدي   ابتسام6120386633821

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعدانيإبراهيم6120387558927

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلودانإبراهيم6120388421849

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمصلوحي ابراهيم6120389511295

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقربال ابراهيم6120390373916

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعتصمإحسان6120391385580

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوخرطةاحمد6120392466067

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومقبالادريس6120393413457

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعوداسامة6120394405082

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصمصامأسامة6120395384940

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحرافيأسماء6120396506396

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكراش  أسماء6120397386187

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغازي أسماء6120398565197

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخوتامأسية6120399420421

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشقيقإشراف6120400596624

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناضراشراق6120401482602

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالملياني زرزيفالمهدي6120402451059

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمدوشالمهدي6120403518180

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشيهبالمهدي6120404398223

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشويرفالمهدي6120405600859

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضلالهام6120406378857

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقسبيأليونا6120407553986

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسيوطيامال6120408432527

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنصالاميمة6120409424476

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولوافيأميمة6120410385447

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينأميمة6120411424382

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الدراعي أميمة6120412623148

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواتبايني أمين6120413558208

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمودةامينة6120414578357

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجرمونيأناس6120415539848

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمنصوريانور6120416577482

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكسميايمان6120417520650

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوافالكطيأيمن6120418386879

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزيدانيايوب6120419372983

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعزيز بدر6120420431029

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجرنيجابشرى6120421511437

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوآبراتبشير6120422501926
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتاجر بوشرة6120423385694

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجاهد بوشرى6120424439182

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعاشريتوفيق6120425538344

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالساير جميلة6120426613534

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعيادحبيبة6120427368255

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورضانحسن6120428542898

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدكالي الصحراويحسن6120429496338

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعرفحسناء6120430466943

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكيحسناء6120431457687

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلهاديحسناء6120432576681

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوذوالفقارحمزة6120433501987

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزريويلحمزة6120434531233

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيهوبحمزة6120435375944

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكردودحمزة6120436510918

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشتاويحمزة6120437626050

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو أشكر حمزة6120438444327

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوادالحسنحميد6120439387667

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوزيد ايتحميد6120440454945

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنزاويةحنان6120441506860

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو غرافحنان6120442581435

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشليفحنان6120443545135

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالملحليحنان6120444534753

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبوالغزالحنان6120445514998

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولغليميحنان6120446464311

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباسيديحنان6120447453151

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبانخالد6120448403980

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنانخديجة6120449367050

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزنانيخديجة6120450570146

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبركانخديجة6120451391130

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلخديجة6120452432821

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونوارخديجة6120453495186

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحاجيخولة6120454608755

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلي حمو ايتخولة6120455615734

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو شكري خولة6120456595731

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالجواليرانيا6120457402327

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرتقيرشيد6120458464442

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعائليرشيد6120459590649

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعلوشرضي6120460432126

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعزيزيزكرياء6120461434582

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونور بنساسيزكرياء6120462370272

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوزاضزكية6120463515964

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطوافزهيرة6120464416813

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسعد زينب6120465497271

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبلدي سعاد6120466479329

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتويجرسعاد6120467628143

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأعكوشإبراهيم سعد6120468436308

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسمالليسفيان6120469370234

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو أشكر سفيان6120470449594

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنميموسكينة6120471406730

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمراحيسكينة6120472451251

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبيهيسكينة6120473589309

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجدي بنسكينة6120474489928

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعالميسلمى6120475393081

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلغالية سلمى6120476372148

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولحبابيسلوى6120477389785

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخياليسناء6120478463745

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولفضاضلةسناء6120479523984
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعلميسناء6120480487979

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبعيزسناء6120481626734

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسربوتيسهام6120482633513

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسحيميسهام6120483390787

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنيريسوكينة6120484565066

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسيشيماء6120485533511

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعزيزشيماء6120486429940

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإمانيشيماء6120487385493

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصالحيشيماء6120488581862

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكصمديشيماء6120489553944

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحافظ شيماء6120490552717

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضلصابرين6120491370541

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنينصباح6120492422514

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومهدارصفية6120493584714

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزهيرصفية6120494597578

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفالح الدين صالح6120495507427

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسبوليالرحمان ضياء6120496505791

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين جمالطارق6120497415037

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالناجيعادل6120498593211

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحياطعائشة6120499492527

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو اشنتين السالم عبد6120500424790

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولعناني موعادالصمد عبد6120501478625

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنتهيالعزيز عبد6120502614326

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبوزراري الغني عبد6120503634002

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعرابي اإلدريسي القادر عبد6120504578453

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكالل الكريم عبد6120505536295

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتابتيالمغيث عبد6120506544746

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولهبيل عبداالله6120507518789

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونجحيعبدالرحيم6120508618372

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الناصري عبدالرحيم6120509595800

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقاسميعبدالرزاق6120510588753

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبونانيعبدالرزاق6120511424764

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومقدادعبدهللا6120512557532

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو ريميعبدالنبي6120513492839

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايمولة عبير6120514629846

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتراريعتيقة6120515587694

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشناويعثمان6120516600411

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتالمةعثمان6120517393441

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسفيانيعثمان6120518384013

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو األساسعثمان6120519500903

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكريعثمان6120520554793

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبخاريعزيز6120521547001

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتوقيعصام6120522589635

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوردادي عصام6120523560201

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالجعفريعماد6120524456303

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشافعيعمر6120525622802

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغانمي عواطف6120526434635

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوخيراتغزالن6120527500516

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوريميفاتحة6120528475335

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكمالفاتن6120529481769

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمغاريفاطمة6120530468081

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجمعانفاطمة6120531375703

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواحمامنالزهراء فاطمة6120532627082

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمريطبةالزهراء فاطمة6120533455668

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتومي الزهراء فاطمة6120534406083

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومديون الزهراء فاطمة6120535403931

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعيوشفتيحة6120536394619
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفيرودفدوى6120537585366

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغياتفدوى6120538602607

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعقىكمال6120539549036

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعاشق كوثر6120540472614

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوروكاتيس كوثر6120541581411

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمدانلطيفة6120542377478

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنقسوم ليلة6120543407984

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخلفيمحسن6120544455453

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواركراكنمحماد6120545570707

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحرشايمحمد6120546612559

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزهوانيمحمد6120547400133

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريممحمد6120548599579

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعماريمحمد6120549392828

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعشابمحمد6120550373351

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعثمانيمحمد6120551367800

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواناسمحمد6120552562330

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخطابي محمد6120553417635

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليممالك اإلمام مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويارةسالم محمد6120554441949

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسي مرشدمديحة6120555608251

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوخرطةمديحة6120556526744

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولعنانيمراد6120557565684

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو بوهو مراد6120558581612

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتاجري مروان6120559620292

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرخاشمريم6120560387160

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأشتوكمريم6120561539143

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعرابي مريم6120562444400

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشيخ ايت مريم6120563588229

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألشهب مريم6120564561663

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصالح ايتمصطفى6120565529870

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوراسمنال6120566427594

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو اإلدريسي الوهاب عبد منال6120567514656

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناجممنصف6120568571982

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبدرالدينمهدي6120569634317

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمطحطحميلودة6120570472515

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجرمونينادية6120571598831

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشتيوينادية6120572381315

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمدينادية6120573384709

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمنورنبيل6120574419023

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريراننجوى6120575433817

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفؤادنعيمة6120576497047

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوملطوفنهيلة6120577570533

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلمزونةنورة6120578507704

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحيل  هاجر6120579413740

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيخيهالة6120580514690

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبالطيفهجر6120581393867

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزفريهشام6120582456692

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأملهشام6120583569919

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقادريهشام6120584555781

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبعيدهيثم6120585385608

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعينونيوئام6120586531304

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوموني بنياسر6120587427027

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزيالفياسير6120588585121

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنصرياسين6120589610556

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقرايشي  ياسين6120590522260

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلغزاليسرى6120591600509

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبراضييوسف6120592472383

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورحمونيوسف6120593412457
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوداهييوسف6120594626891

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونصرالدينيوسف6120595627087

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوولهانيوسف6120596404017

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوافي يوسف6120597607455

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبدارييونس6120598601144

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبادييونس6120599444678

سطات-  مبروكة حيسطات: إقليم مبروكة مدرسة(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعبوبييونس6120600623122

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوابطيابتسام6150001482652

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمنانيابراهيم6150002406336

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوايحياابراهيم6150003464107

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمذكورياحمد6150004379563

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورفيقاحمد6150005405969

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومطاطإدريس6150006621246

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواسنادراسامة6150007561495

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعصرياسامة6150008435771

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأحضيضأسامة6150009444383

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوابوالقاسماسماء6150010587668

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأخريفأسماء6150011493538

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواألشهبأسماء6150012556264

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوباعسوأسماء6150013546650

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحرميأسماء6150014572054

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجيربياسماعيل6150015559322

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمنصوريإسماعيل6150016485646

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشطباأشرف6150017459361

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومصباحاكرام6150018472924

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنرحمونالعياشي6150019431994

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوناهضيالمصطفى6150020587020

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبحتيالمهدي6150021383798

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالسهيميالمهدي6150022422695

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنزينالمهدي6150023464595

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسحيميالمهدي6150024388364

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزيدية ابنالهام6150025449276

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواهبالامال6150026525126

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبطاشامحمد6150027552004

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحسنىاميمة6150028594935

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوإراويأميمة6150029602567

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخاطبامين6150030385504

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبخشوشأمين6150031372920

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخلفيأمين6150032460936

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحصاينيانس6150033592058

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوتميرانوار6150034501536

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورئيفايمان6150035402130

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمجاهدإيمان6150036371979

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبهلوانإيمان6150037425049

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوردانايوب6150038401737

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالسالم روحايوب6150039567734

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحلواشأيوب6150040521769

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسعيديأيوب6150041422223

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومستغفربثينة6150042598166

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجراديبديعة6150043535015

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفيصلبرنوخ6150044418881

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوابراهيميبوحدو6150045488307

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوابوالفتحجالل6150046373803

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبالعريفيجيهان6150047583201

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواألشعريحبيبة6150048567429

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالياقوتيحسن6150049630559

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغزةحسنى6150050413383
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوسعودحفصة6150051432312

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالجوهريحليمة6150052495701

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورفيقحليمة6150053444154

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمترجيحمزة6150054392158

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوادريس بنحمزة6150055460089

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخيدرحمزة6150056507541

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغياتحمزة6150057484944

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعماريحنان6150058541229

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوانيكحنان6150059535293

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجردينيحنان6150060628360

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولهاللحنان6150061593478

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومرجانيحنان6150062432987

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومداح ايتحياة6150063379880

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوزمزيخالد6150064634648

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسهنونخالد6150065466768

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبارديخديجة6150066445818

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالفروقيخديجة6150067397915

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوتاجخديجة6150068617288

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعمارخديجة6150069627538

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوهللا معطىخديجة6150070366450

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحسني سايسيخليل6150071482998

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوباهلل معتضدخولة6150072387410

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووبديدعاء6150073630034

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوليلىدعمي6150074446656

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالنائمدنيا6150075545147

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوضل فا بنرانيا6150076569185

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوزوركيرجاء6150077491942

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشرفاويرجاء6150078601205

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشلحرجاء6150079562353

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومشكوررزان6150080487730

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحيدانيرشيد6150081625593

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعلوي الدريبيرشيد6150082521648

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبطينةرشيدة6150083485066

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشراجرضوان6150084547016

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمكاويريم6150085577803

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووهبيزكرياء6150086376877

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمودزهيرة6150087498340

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولطفيزهيرة6150088416454

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورضيفزينب6150089473994

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسيويزينب6150090459204

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزرواليسارة6150091437651

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعدراويسارة6150092618894

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحدوشسارة6150093364786

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغواتيسارة6150094495978

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعيسىسعاد6150095406641

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوليتيميسعيد6150096416293

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووليدسعيد6150097448123

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوافضلسفيان6150098484265

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومهيميسفيان6150099364984

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالهالليسكينة6150100628243

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوطوبيسكينة6150101553246

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعارسسكينة6150102373911

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقونسيمسكينة6150103406678

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزنيبيسلسبيل6150104410192

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأبخارسلمى6150105592760

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالتومية بنسلمى6150106412482

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالتيس بنسلمى6150107372945
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقونبيلسلمى6150108435484

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواكرزامسميرة6150109434928

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالكوشسناء6150110554855

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصبحيسناء6150111626073

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعكورسناء6150112615651

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفالجسناء6150113369593

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومليانسهام6150114606925

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوضرضاويسهيلة6150115611479

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفايدةالدين سيف6150116432060

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالسائحشيماء6150117493435

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالهداجيشيماء6150118399528

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجميليشيماء6150119384269

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالفاضليصفاء6150120427811

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبروجصفاء6150121469468

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكليليصوفيا6150122403754

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحبيبيطارق6150123495331

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنبصةعائشة6150124504317

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعاطفالعاطي عبد6150125533613

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعنترياللطيف عبد6150126415306

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوهديالواحد عبد6150127474314

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالجعدانيعبدالرحيم6150128422720

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوزكيعبدالصمد6150129620662

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوازمزمعبدهللا6150130517330

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالطلوحيعبدالمجيد6150131581173

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبالطيعثمان6150132611033

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسادميعدنان6150133474169

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوراضيعزالدين6150134506599

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوارهونيعصام6150135406669

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومبتهلعفاف6150136545839

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفريحعلي6150137542219

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبايودعمر6150138485716

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالرشديغزالن6150139619060

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسي لمغاريغزالن6150140476505

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأخرازفاطمة6150141533069

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجناحفاطمة6150142624999

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوراشبيفاطمة6150143510136

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوواكنوفاطمة6150144536927

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوانباروالزهراء فاطمة6150145527458

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبزاويالزهراء فاطمة6150146394665

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووقيديالزهراء فاطمة6150147593930

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىفرحان6150148378073

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولهاللقاسم6150149577293

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواعبودوكمال6150150564050

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكناوكوثر6150151585208

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالتونساويلبنى6150152412266

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفردولبنى6150153391136

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالهنتاتيمالك6150154627124

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبحريمحجوب6150155462435

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحيمرمحمد6150156622772

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزراريمحمد6150157566357

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعباسيمحمد6150158542580

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمزديمحمد6150159470267

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوداكيرمحمد6150160563777

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسماميمحمد6150161567259

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومحسنمحمد6150162628191

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومسبيحمحمد6150163446274

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعشماويزكي محمد6150164478600
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالقلعيكمال محمد6150165512304

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالفيالويمديحة6150166568144

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالشلحة ولدمروان6150167492383

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالصناكمريم6150168524161

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالهاروشمريم6150169476649

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخيرفاحمريم6150170500224

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعتيمنمريم6150171484069

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفتحيمريم6150172417407

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومكريممريم6150173621047

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوترابمصطفى6150174634939

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعمالقيمعاد6150175431283

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشببيمكرم6150176597719

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولزرقمهدي6150177549802

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواليزناسنيمينة6150178436344

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبيضونمينة6150179623265

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشرفاوينجوى6150180592565

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحنفينسرين6150181460464

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحراتينسيمة6150182496549

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقونصورنوال6150183382771

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخنجارنورالدين6150184375587

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالفضلهاجر6150185480255

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنعمرهبة6150186597519

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصلحيهدى6150187598155

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالتوميهشام6150188393982

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخالدهشام6150189547594

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالدين عصيمهند6150190566244

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعنابهند6150191379947

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخرافهيبة6150192410473

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحوضوداد6150193412395

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواالالليوفاء6150194563943

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزهنيوفاء6150195447739

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراويوئام6150196519182

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالكوريياسر6150197480182

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواعجاجياسين6150198581831

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالدالليياسين6150199486984

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمحموديياسين6150200597893

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوتوتاويياسين6150201510199

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحنادياسين6150202537376

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزواوييحيى6150203422893

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواحريدويوسف6150204450321

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالصابريوسف6150205629336

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوإمادييوسف6150206372494

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمراسيوسف6150207414970

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوقادرييوسف6150208451964

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحيمرابتسام6150209565913

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوضريفيإبتسام6150210472004

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخزراناحسان6150211601883

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحاضيأحمد6150212514334

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحليميأحمد6150213500780

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقونفتاحيأسامة6150214504386

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوادمخايشاسماء6150215472326

الجديدة-   دكالة نهجالجديدةالتأهيلية القدس ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوركاكاسماء6150216567309

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبويهإسماعيل6150217535547

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالرفقيإشراق6150218567043

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحفيضياشرف6150219379764

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالديرعأشرف6150220477526

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبدرالخليل6150221615196
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمقدمالسرقاوي6150222464155

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمزيالمصطفى6150223517079

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالصغيرالمهدي6150224437056

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومزاويالمهدي6150225422023

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغربابيالهام6150226462907

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعامريامال6150227552235

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحرطيطياميمة6150228386476

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالطالب بنأميمة6150229529929

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأملأمين6150230625006

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكباريأمين6150231457886

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوهاديأمينة6150232498513

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنحفيضأناس6150233604707

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووافيأناس6150234571795

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوايزغورأنس6150235440106

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبرنيإيمان6150236548099

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالرشيديإيمان6150237442182

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحسني سايسيأيمن6150238565267

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالناصريايناس6150239442410

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوامينايوب6150240427990

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأجروبأيوب6150241418967

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعيروضأيوب6150242602631

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفالجأيوب6150243480759

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوماسكيأيوب6150244553654

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوهاكمأيوب6150245547335

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوواضحأيوب6150246447740

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومكراويبتينة6150247603319

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكابيحبسمة6150248532991

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغسموكيبشرى6150249429152

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولويزيبوشعيب6150250430473

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشعنونثورية6150251563828

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواوتالحسن6150252606232

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوامزيلحسناء6150253541339

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالطالب بنحفيظة6150254450183

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعسريحليمة6150255410733

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبداويحمزة6150256544739

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوشاهحمزة6150257599723

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومانونحمزة6150258395058

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالضاميحميد6150259459075

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحضاويحنان6150260581706

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزكيخديجة6150261447419

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبعلبكيخديجة6150262581400

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوغنيخديجة6150263549345

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوهزباريخديجة6150264408451

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواحراحردنيا6150265421601

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولصفرربيعة6150266566502

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواالريسيرجاء6150267568163

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالغزوانيرجاء6150268536817

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعبيديرجاء6150269599004

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالتقيرشيد6150270586785

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالقرفيرضوان6150271630979

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقونائرريحانة6150272481170

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواإلدريسي المقرئزكرياء6150273525665

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبولغمانزكرياء6150274426606

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخيريزهيرة6150275519189

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزيوانيزينب6150276468899

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالغزوانيزينب6150277518924

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكرادزينب6150278444040
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وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالشجريسارة6150279577338

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالوزانيسارة6150280631379

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوتوهتوهسارة6150281409675

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوزردباسارة6150282576656

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكروادسارة6150283436321

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوزوينهللا سعد6150284441844

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورحوسعيد6150285386445

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواليمانيسفيان6150286414594

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبسباسيسكينة6150287618217

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحاجسكينة6150288383418

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزوائريسكينة6150289538082

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالنعاميسكينة6150290433750

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبليغوسكينة6150291520536

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشافي ريضىسكينة6150292531188

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالزريوليسلمى6150293414538

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالقلعيسلمى6150294622836

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعاطفيسلمى6150295477884

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكرطومي ادريسيسهيلة6150296504769

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأقوبةسومية6150297508435

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوأسينشيماء6150298478902

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالراسخشيماء6150299615000

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالراميشيماء6150300568954

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمنصوريشيماء6150301388777

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوباعموصالح6150302389945

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصرديصباح6150303617530

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواألقرعصوفيا6150304496420

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالدويريطه6150305595657

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالفيضاعادل6150306628454

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبكوسعائشة6150307447391

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوهموشالرحمان عبد6150308377251

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوراجيالسالم عبد6150309457386

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبوخاريالعظيم عبد6150310629797

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسليمالمجيد عبد6150311451072

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوانجارعبدالرزاق6150312601122

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشوراقعبدالغني6150313593958

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسهليعبدالفتاح6150314593685

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوناغمعبدهللا6150315430683

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنوشيعبدالواحد6150316552570

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمرانعبدالواحد6150317410129

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوارميالعتيقة6150318569656

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومرشيدعتيقة6150319631997

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالسعدعثمان6150320561319

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومغواريعثمان6150321471786

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوطوافعزالدين6150322444557

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقووبهاعزيز6150323592759

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولعروسيعزيزة6150324519454

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبدريعصام6150325389191

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوايمنعلولة6150326406561

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصادقعلي6150327558866

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعزوزي المنصوريعماد6150328568584

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبوهاديعماد6150329444089

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالرويحيغزالن6150330587710

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوطايقفاطمة6150331400939

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوميارةالزهراء فاطمة6150332586146

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوادحسينفتيحة6150333474600

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسمالليفتيحة6150334479835

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعياطالدين فخر6150335615589
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالبوغينيفريدة6150336413517

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبكيركريم6150337551876

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمستعينكمال6150338384592

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخياطيكوثر6150339394312

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمديسكوثر6150340411666

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوخداجكوثر6150341426416

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالسفيويلبنى6150342605634

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشريفلبنى6150343497101

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقورشيدليلى6150344412412

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالرخاميمحسن6150345464066

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوإفجرينمحمد6150346417716

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقواكبيريمحمد6150347492680

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالخالتيمحمد6150348541803

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالصغيرمحمد6150349490577

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمرباعمحمد6150350390158

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوانعينيعةمحمد6150351375263

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحمامامحمد6150352544676

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصابريمحمد6150353380918

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوكاللمحمد6150354385392

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقولكحلمحمد6150355615916

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسرسارمريم6150356533404

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشاوريمريم6150357481140

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوقاسميمليكة6150358484642

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعبيدمنال6150359429106

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوفلحانمها6150360380530

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومعاويننادية6150361537705

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقودرياسنجوى6150362631798

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعبديندى6150363606067

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالمهتدينوال6150364428446

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوسالميهاجر6150365432275

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالنعانعيهشام6150366607182

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوصابرهناء6150367607122

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوماجدهيثم6150368592664

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوحفراتوجدان6150369381047

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالطاهريوليد6150370390847

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوغيالنياسمين6150371395984

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالعذراويياسين6150372383727

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبنلكحيلةياسين6150373621022

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوالحميد عبدياسين6150374536597

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوبستانيسرا6150375625528

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقودوليميسرا6150376518626

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوشوحويسرى6150377588322

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوعمالكيوسف6150378508925

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقومشروقييوسف6150379624251

الجديدة-   فارين نهجالجديدةالتأهيلية أنزران بئر ثانويةواإلدارة االقتصاد ملحقوواإلدارة االقتصاد ملحقوجبوريونس6150380494252

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهامابتسام6140001415639

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوسطيالابتسام6140002597523

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفالحابراهيم6140003410653

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشاطرابراهيم6140004507277

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورمزيإبراهيم6140005563589

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونكوماحسان6140006376605

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخربوشأحمد6140007417072

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباكونأحمد6140008590363

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإعطارنإدريس6140009504803

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومتليتاسامة6140010469366

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخطابيأسامة6140011484085

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسهالويإسالم6140012397881
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلبولاسماء6140013413264

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشنفراسماء6140014568991

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسفيانياسماء6140015403163

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومناضراسماء6140016371529

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلعياديأسماء6140017390017

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووصبرأسماء6140018573479

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجديأسماء6140019581200

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومفيدأسماء6140020535397

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنينأسماء6140021577618

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولحميدياسماعيل6140022392529

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالداسماعيل6140023506778

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحافضإسماعيل6140024519421

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصادقإشراق6140025483665

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعودةاشرف6140026423232

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشتيوياشرف6140027457554

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواغرغارناشرف6140028623169

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولوكريمياشرف6140029523437

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحلوشأشرف6140030397841

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهامأشرف6140031414900

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوراضيإكرام6140032442075

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووراقي االدريسيإكرام6140033534782

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسيالبشير6140034579900

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسانالحسنية6140035602294

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووحادةالحسين6140036378899

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوافقيرالحسين6140037406210

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوزينيالحسين6140038624970

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووكراشالحسين6140039465012

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمالريحاني6140040396977

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزياريالزهرة6140041549045

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيدالشتيوي6140042454278

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسليمالقياس6140043600946

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوركوبيالمجدوب6140044521336

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعقيدالمصطفى6140045442153

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعركوبالمصطفى6140046434148

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعاصفالمهدي6140047403745

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبركاديالمهدي6140048433121

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواركيكالمهدي6140049482057

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين ركنالمهدي6140050485250

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكنانةإلياس6140051498122

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولصلعأمال6140052575563

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابنوالمهديامحمد6140053381322

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخويضراميمة6140054443659

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزبيرياميمة6140055386321

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعريباميمة6140056374065

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصابراميمة6140057484197

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدلهياميمة6140058614274

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمير بنأميمة6140059434032

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكنزيأميمة6140060572319

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشيخأميمة6140061604932

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدأميمة6140062541798

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكليمأمين6140063414809

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتكجديدأمين6140064596608

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعامرأمينة6140065586576

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحارتيأمينة6140066382815

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبارإناس6140067621310

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهبيأنس6140068565919

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخوياأنس6140069495144
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورمليأنور6140070514613

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخيريايمان6140071402996

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصادقيايمان6140072499619

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغرابيايمان6140073513577

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصيادايمان6140074539865

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعزوزايمان6140075577011

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإكتيإيمان6140076482304

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسعيدإيمان6140077578141

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواإلدريسيإيمان6140078408242

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرمايمن6140079622616

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلوي سكوريأيمن6140080539824

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبهلوليايوب6140081582657

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكنكوأيوب6140082417499

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأشراوأيوب6140083505245

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجداويأيوب6140084568816

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكزوبةأيوب6140085586720

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوسحبأيوب6140086476325

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلوانأيوب6140087475458

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحضيكيأيوب6140088381213

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنافيأيوب6140089543276

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهيلةأيوب6140090528207

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبنىبالفقيه6140091610111

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسواسيبدر6140092375688

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحبيبديعة6140093433552

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحالويبديعة6140094457098

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقدوريبراهيم6140095548363

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأعاللبسمة6140096399830

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالگادبشرى6140097514005

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعزاويبشرى6140098517183

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحدوتيبشرى6140099550608

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكحيلبشرى6140100455033

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبدربشرى6140101372213

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحساينبالل6140102634865

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنصفحيمود بن6140103632043

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدهبيبهيجة6140104461281

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعالمبوشرة6140105480998

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسايببوشعيب6140106457304

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويطوبوكيلي6140107565292

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحرزيتوفيق6140108544220

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتعمشتتوفيق6140109449102

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواليعكوبيجنان6140110408770

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنطبيبجهاد6140111496480

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجواهرجهاد6140112472468

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجفالحسام6140113386824

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوراسحسناء6140114441280

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوورشانحسناء6140115520397

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقرواشحسناء6140116561219

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودكيدكحسناء6140117583286

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعطاويحسناء6140118593741

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعمريحفصة6140119619420

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبروحيحفصة6140120367972

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامنوزحفيظة6140121468604

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواللنجيحكيمة6140122490929

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألشهبحكيمة6140123488830

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأسدودحمزة6140124373468

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمطيشيحمزة6140125394918

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومملوكحمزة6140126441561
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخروبةحمزة6140127468879

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعاملحمزة6140128538036

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولفطححمزة6140129549159

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصفيويحمزة6140130384165

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفنشكرحمزة6140131473046

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشجاعحمزة6140132602919

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشفعيحمزة6140133456836

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعيش بنحمزة6140134570849

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشفيقحنان6140135383688

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخيارحنان6140136430851

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغناميحنان6140137505264

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرادحنان6140138496999

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإكناونحنان6140139571036

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخطابيحياة6140140550850

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومتطهرخالد6140141490954

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمزيلخالد6140142564833

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصبارخاليد6140143524699

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبيصريخديجة6140144454364

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحدو ايتخديجة6140145455582

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعمريخديجة6140146474702

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباحمادخديجة6140147514973

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوطيبخديجة6140148555758

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامعيطخديجة6140149575504

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعراشخديجة6140150633227

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودريويشخديجة6140151608273

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوبخلداوي6140152533897

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحمريخولة6140153572944

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحميد عبدخير6140154560549

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسناويدليلة6140155543142

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرسليرانية6140156500536

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنواحيربيع6140157630598

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالغواترجاء6140158459552

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالراس عريانرجاء6140159513217

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعابدرجاء6140160552453

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسوانرحيمة6140161415341

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوزيريرشيد6140162519036

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحافضيرشيد6140163594893

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعالمرشيد6140164560849

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنشفرضا6140165366705

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسانيرضا6140166527050

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحارثيرضا6140167615792

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزوينرضوان6140168434680

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواجاريفرضوان6140169551581

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرتبي الفيالليرفيعة6140170535127

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبوموسىرقية6140171623086

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهللا عبدزبير6140172433839

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمجاطيزكرياء6140173454212

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبريزكرياء6140174526368

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولحاللزكرياء6140175611341

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين سيفزكرياء6140176416374

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجفالزكرياء6140177419847

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواللبيزكرياء6140178366579

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحيمريزكرياء6140179472115

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحوريزكرياء6140180427577

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفلوحيزكرياء6140181589038

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجليلزهير6140182484156

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخطابزهير6140183519584
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكلمنزهير6140184455327

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشكرانزهيرة6140185432992

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقادريزوهير6140186552401

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتاقيزينب6140187513306

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحنصاليزينب6140188473832

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعمرانيزينب6140189630877

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولكردزينب6140190485729

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازويتنةزينب6140191593615

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومليحيزينب6140192628249

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأحبابيسارة6140193588879

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبداالويسارة6140194628727

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحفوظسعد6140195386592

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتتباحسعد6140196406813

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواحمد الطالب ايتسعيد6140197567684

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبوهموسعيد6140198483052

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورازقسعيدة6140199600960

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنصوريسفيان6140200576360

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقدوريسفيان6140201578568

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبيضسفيان6140202476418

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجيديسكينة6140203419491

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهشوميسكينة6140204433623

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوربيكاجيسكينة6140205477264

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوموساويسكينة6140206482704

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسنانيسكينة6140207616702

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفائزسكينة6140208491826

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواعالمسكينة6140209601245

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحراشةسكينة6140210409875

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالباديديسكينة6140211614780

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالفسلمان6140212414929

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحالوةسلوى6140213548574

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالركبانيسليمة6140214491601

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمنيانيسمية6140215401125

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورضوانيسمية6140216405733

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسعوديسميحة6140217532498

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبرتوتسميحة6140218589777

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبوجيسمير6140219577059

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكمارسناء6140220428734

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحامديسناء6140221509031

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقالعسناء6140222546673

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجادسناء6140223553776

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعدي ايتسناء6140224568629

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتابتيسناء6140225625579

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزعراويسهام6140226599771

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفضاليسهام6140227498056

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأكونسهام6140228529472

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعفيفسهام6140229612770

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالركيكسهيل6140230454156

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقيورسومية6140231379614

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصحيحسومية6140232406814

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةشقروف6140233623308

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخاليشيماء6140234548226

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألسعدشيماء6140235569476

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومودنيبشيماء6140236571207

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبطاشيصابرين6140237551242

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكموصافية6140238626206

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعراسصباح6140239370715

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزلماطصفاء6140240497347
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويمينيصفاء6140241607497

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمدونصفاء6140242365544

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجيبصفية6140243411302

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلبيصالح6140244508071

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبكيرالدين صالح6140245459147

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكندولضحى6140246533835

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنتاويطه6140247433118

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومفتاحطه6140248470172

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوصبععادل6140249599370

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالطنجيعادل6140250546194

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورسكالعائشة6140251405291

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبالغعائشة6140252419356

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالجيريعائشة6140253533459

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوركيبعائشة6140254483487

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايالنالجبار عبد6140255454644

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشوافالحكيم عبد6140256480349

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدكريالرحيم عبد6140257567824

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخطوريالصمد عبد6140258604268

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباعلي ايتالصمد عبد6140259461642

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعلويالعزيز عبد6140260365240

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبرقوقيالعزيز عبد6140261495296

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولكبيريالغني عبد6140262626311

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودودوحالفتاح عبد6140263391567

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحاريالفتاح عبد6140264399325

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازبيرالفتاح عبد6140265379030

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكور بنالكبير عبد6140266389504

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكوتابالكريم عبد6140267413494

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتائبهللا عبد6140268405965

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحيانيالمجيد عبد6140269515150

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمديعبدالحق6140270535502

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالغازيعبدالرحمان6140271577893

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبهلولعبدالصمد6140272392419

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسليمانيعبدالعالي6140273393375

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعصفورعبدالعالي6140274603323

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواخرازعبدالكريم6140275422225

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعال ايتعبدالكريم6140276615889

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمتابععبدهللا6140277444567

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدونعبدهللا6140278436564

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهمسيعبدهللا6140279594272

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوظانزيعبدالواحد6140280476214

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحمينيعبدالواحد6140281560589

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوملوكيعتيقة6140282505235

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالفنانعثمان6140283519996

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبيضوريعثمان6140284602668

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزاهيعزيز6140285385450

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصغرانيعزيز6140286634529

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقنديلعزيزة6140287508701

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفوزيعصام6140288442613

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضليعلي6140289582144

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالغبوريعماد6140290426414

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعيصاموعمر6140291372526

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالنصريعمر6140292509038

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبطنايعمران6140293621691

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمؤدنغزالن6140294402896

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولغليميغزالن6140295454201

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقبوغزالن6140296365594

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقاسميغزالن6140297441206
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكانيغيثة6140298389304

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفكريغيثة6140299617683

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحلحاليفاطمة6140300379072

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعسريفاطمة6140301369154

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقبوفاطمة6140302389537

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازروالفاطمة6140303562888

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقرقوريالزهراء فاطمة6140304482868

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمنصوريالزهراء فاطمة6140305504168

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعرصويةالزهراء فاطمة6140306552234

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعباديالزهراء فاطمة6140307559274

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمحجوب ايتالزهراء فاطمة6140308399135

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكريمالزهراء فاطمة6140309599766

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونعيمالزهراء فاطمة6140310584851

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومتصديقالزهراء فاطمة6140311609703

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفرحاتالزهراء فاطمة6140312605450

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوجليالزهراء فاطمة6140313433052

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنيوسفالزهراء فاطمة6140314432496

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونعيمفاطنة6140315484974

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحجيةفاطنة6140316599171

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشكارفتيحة6140317448618

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمو أيتفدوى6140318402798

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقاسميفدوى6140319622217

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرماحفوزية6140320458394

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين صالحقبالني6140321399604

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعسليكرياء6140322478955

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعزاويكريم6140323506402

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقندوسيكريمة6140324403782

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودريوشكريمة6140325434738

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومركيكريمة6140326504046

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتفاحيكريمة6140327596890

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسهبيكريمة6140328566411

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزايديكنزة6140329421643

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواوماحاكنزة6140330598466

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوافقيركوتر6140331577828

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالبيضكوثر6140332432680

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكراتيكوثر6140333429626

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومخياركوثر6140334443250

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأربيبكوثر6140335558845

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهاشميكوثر6140336581128

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمڭوركوثر6140337578581

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفرحاتكوثر6140338565326

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهيباويكوثر6140339450297

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية االدريسي الشريف ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدرويكوثر6140340591227

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحجريلبنى6140341468003

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبهيجةلبنى6140342535330

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبازيلبنى6140343577217

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعزيزلبنى6140344536523

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعسريلحسن6140345400059

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسن سي أيتلطيفة6140346549999

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولخشاعيلكبيرة6140347565536

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصدقيلمياء6140348494307

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسيحانليلى6140349478324

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبونابليلى6140350503950

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأبوالسعدليلى6140351515261

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخليلليلى6140352538816

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصمريليلى6140353586789

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحركتيليلى6140354463993
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحارثيمجيدة6140355519127

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخوليمحسن6140356470928

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقدميريمحمد6140357421719

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزحافمحمد6140358422975

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومغالويمحمد6140359426245

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبشرافمحمد6140360442015

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعلي سي آيتمحمد6140361455878

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوافضلمحمد6140362447741

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزيانيمحمد6140363444805

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواحرانمحمد6140364485802

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوتوالةمحمد6140365505277

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفيمحمد6140366534592

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوضغورمحمد6140367589493

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسرمحمد6140368601528

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتفدرامحمد6140369629491

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوليجماعمحمد6140370471353

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتيموميمحمد6140371574834

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومؤلفمحمد6140372599358

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنعيطونمحمد6140373389806

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصابرمحمد6140374412319

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعومريمحمد6140375589333

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالريميمديحة6140376603700

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتمارمراد6140377595076

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبريمروى6140378443588

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعليجيمريم6140379379540

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوموفقمريم6140380402161

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألنصاريمريم6140381398845

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضليمريم6140382409932

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورخصانمريم6140383409656

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوارحالمريم6140384418253

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسموالمريم6140385498828

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحجيمريم6140386513961

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوسالممريم6140387519126

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقاسميمريم6140388550305

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسهاممريم6140389623232

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجاعمريم6140390626310

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعسليمريم6140391474857

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفيتحيمريم6140392494446

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدهابيمريم6140393445177

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالصمريم6140394427750

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوعالممريم6140395422781

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصدقيمريم6140396482040

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودرفوفمريم6140397423907

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصالح ايتمصطفى6140398456986

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعالميمصطفى6140399572427

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعسو ايتمصطفى6140400367343

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواشبالمصطفى6140401548252

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورفيقمعاد6140402478316

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسمعاد6140403516919

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفهميمعاد6140404406372

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخزانت ا ايتمليكة6140405489622

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورحال أمليكة6140406610021

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبراضيمنال6140407387400

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرزقيمنصور6140408389150

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأحالممنصولي6140409512907

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرويشمنير6140410429825

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولعرويمهى6140411483803
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيهمونية6140412453969

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقاضيمونية6140413443698

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولسودمينة6140414477207

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومجديمينة6140415581283

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواوكدمينة6140416518247

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبيليلينادية6140417512568

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشهامنادية6140418583210

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومالكنادية6140419377574

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواموسينادية6140420559108

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفكاكنبيل6140421406081

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنداميةنبيل6140422449569

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبيانجاة6140423441142

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسليمانينجاة6140424540740

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمعتوقينجاة6140425585834

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشرايبينجيب6140426366484

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوشدنزهة6140427386306

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزويننزهة6140428368794

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوفايسينزهة6140429505236

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهياضنزيهة6140430490085

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنموسىنسرين6140431633954

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوردينعيمة6140432523475

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدمراوينعيمة6140433577466

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعسلينعيمة6140434409578

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوردواننعيمة6140435500829

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمرابطينوال6140436443281

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبابييةنوال6140437518003

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريدنورا6140438422900

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخلدونينورا6140439452524

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهرامينورا6140440600705

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشقفنورالدين6140441374720

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجبراننورالدين6140442608707

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونافعنورة6140443452896

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولكدانينورة6140444520107

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعماريهاجر6140445505292

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنقدورهاجر6140446623390

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصمودهدى6140447475276

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومسعادهدى6140448558689

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصاليحهدى6140449364379

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحرشهدى6140450598985

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحند أيتهدى6140451389608

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتسناويهشام6140452386325

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهبليهشام6140453413384

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحدادهشام6140454432955

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصابريهشام6140455445375

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلة أيتهشام6140456500919

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحرةهشام6140457631908

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبصريهناء6140458625240

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعزونيهند6140459432523

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنعليهندة6140460574233

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودرواسوائل6140461510746

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوباجديدوجيه6140462366384

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسحماويوصال6140463554353

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوليمونيوفاء6140464434700

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعفانيوفاء6140465488604

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبوكيليوفاء6140466614866

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومعروفوليد6140467622610

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفضكياسر6140468582187
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعامرياسمين6140469502125

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزيانيياسمين6140470536941

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطالعياسين6140471406490

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازنكوكياسين6140472434733

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشراعياسين6140473490215

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوحوليياسين6140474557955

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخليفيياسين6140475599772

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحجاجيياسين6140476620230

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووكراشياسين6140477609093

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناجيياسين6140478458685

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيكريحيى6140479549356

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمزورييسرى6140480619578

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكفيليسرى6140481576506

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبوفتاسيوسف6140482374049

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحقانييوسف6140483378257

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعفورييوسف6140484375373

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزيانييوسف6140485396016

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوافييوسف6140486494204

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواموسىيوسف6140487616662

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصابريوسف6140488476171

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوازهريونس6140489377033

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتيمومييونس6140490574456

بنسليمان-  الثاني الحسن شارعبنسليمانالتأهيلية الثاني الحسن ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكراميونس6140491515686

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةمستوري6130001366820

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمداليوسفي6130002371375

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمهديصباحي6130003382301

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمياءقرشي6130004385864

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعاءشةهدوان6130005367584

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإنتصارباحيدة6130006374471

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإبراهيمساحي6130007378003

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعمرالصقلي6130008382311

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدلفقيه6130009387490

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفؤادقنون6130010367708

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالعرابي6130011379085

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةادراح6130012382385

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواألمين محمدالكروم6130013388555

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسيةلقرع6130014368810

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشيماءكعيب6130015374557

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحليمةكريم6130016380445

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسمينمعلومي6130017383609

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينةالمرابط6130018394969

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشرقاويامحمد6130019398496

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينهللا حفض6130020366355

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهيبةبودرع6130021391423

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونعيمةالشافعي6130022366426

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكرياءلطيفي6130023370866

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنانغياثة6130024375247

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجميلةفروخ6130025398781

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسينلندي6130026384199

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسناءأودريس6130027402356

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكاميلياإيدار6130028390147

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمالناجح6130029398396

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونجوىصابر6130030388039

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلمىمصباح6130031394047

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخديجةلعويسي6130032396162

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصابرينبوعيش6130033399815

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغيثةبتشو6130034366445
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2020نونبر الدار البيضاء سطات: األكاديمية الجهوية 

عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسالم عبدالجوهري6130035379399

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكينةالدرس6130036384405

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحسنانشاءهللا6130037410295

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبدرالدينمساعد6130038371393

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهاشميةزهير6130039384532

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمزعما6130040389900

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسماءمحمود6130041386093

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأسامةالصابر6130042389933

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووهابيأميمة6130043403524

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالحقالراضي6130044408945

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدبلكريزية6130045367004

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهناءابراهيم بن اوالد6130046387647

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوانورفضيل6130047392329

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومباركةالشادلي6130048403922

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورفيقةالحمداني6130049415971

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكرياءالمرابط6130050366069

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةضياء6130051381530

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنصورلعميري6130052392132

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبنىفاتح6130053399301

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجهادااليوبي6130054366871

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورجاءبنطيبي6130055389944

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهاجرغين6130056402791

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأنيسرحو6130057409900

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدشهبي6130058425301

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفدوىحاجي6130059395002

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزهيراالسباط6130060399759

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرزاق عبدبالل6130061410783

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسنيةمستير6130062427943

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالمواق6130063405902

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنعاشيرالغرفاوي6130064421008

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفلحمادي6130065409465

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمزةوركا6130066411037

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعالي عبدالطولي6130067417926

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدامرازكة6130068423355

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولحسنالغري6130069430283

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتوفيقفرحات6130070401530

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونهيلةسحود6130071374952

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكلثوم امسليماتي6130072398065

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهندمنير6130073406876

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتوفيقالحريري6130074415881

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةشامبط6130075432747

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدجميل6130076379792

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأميمةبودرع6130077390842

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخولةالمعناوي6130078399204

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكينةمنصف6130079403153

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينساوني6130080429986

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيدفتحي6130081440109

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكينةالصابري6130082414414

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمبودراع6130083423406

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمداقراب6130084431493

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمرحال6130085443544

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكرامامسيح6130086410700

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين صالحرشادي6130087419784

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكينةالرفاعي6130088431598

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدمدكوري6130089443104

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناديةالعشاشي6130090413363

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبفنان6130091413000
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهندعمري6130092434721

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعائشةعلي سيدي أوالد6130093409463

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنىسمير6130094410887

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمةفؤاد6130095416866

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلمىشوقي6130096429122

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمين محمدالدين صالح6130097434414

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايهاباصواضي6130098438044

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمهديفاضل6130099372896

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسميرةخودي6130100388359

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنىلزرك6130101393300

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومينةجاكير6130102439624

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعمرغالب6130103413345

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةقصاصي6130104418981

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدحمدي6130105422991

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفالرحالي6130106427626

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهدىشنتوفي6130107438621

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفصةكميلي6130108400770

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعمادالترغي6130109415721

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحدهمجغغى6130110424206

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسمينبوغروم6130111452008

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةالرابطي6130112436436

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنيرعبيد6130113445444

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايمانبرهاني6130114449296

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورجاءاليزيزي6130115446906

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوليلىديدو6130116447538

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالعالياجباري6130117416342

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحفيظ عبدرزوقي6130118421931

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالداني6130119425039

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبشرىاحجام6130120437361

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصفيةمزدادي6130121429618

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفيظةابلق6130122446182

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإلهامادحميد6130123439464

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشعيبزردومي6130124458176

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامينعلي ابن6130125446764

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأسامةقوبيس6130126461280

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومينةناجي6130127426478

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإلهامبراغي6130128428505

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدهللاوحمان ايت6130129454806

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالمغراني6130130453426

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبداللهصمام6130131460751

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهاجراحسيسن بن6130132463948

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابراهيمحداد6130133478500

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإيمانالخوان6130134444782

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمريحان6130135450961

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمةاليحياوي6130136455246

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفصةالعلوي6130137479483

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمالك عبدنقاش6130138428320

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووصالقيطاني6130139432407

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدةاسلكو6130140447842

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمهلشهب6130141454768

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهادي عبدباقس6130142462817

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبلخضر6130143469909

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفتيحةاعكيد6130144459826

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدعفيف6130145478954

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونجيةجغرافي6130146482397

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين نوراحدو ايت6130147487400

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعادنادي6130148495440
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومهايمرعزيز6130149475497

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىالنقري6130150451230

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحسنحمليري6130151475438

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةالخير6130152504910

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهدىمرضي6130153463331

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعائشةضعوف6130154493356

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمحم6130155501056

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبراهيمالوماد6130156510245

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسميرمرسي6130157450822

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمةحمدي6130158474492

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووفاءالعدناني6130159450723

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيدبوجعوب6130160482842

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيداوكوماض6130161495822

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهدىدرمان6130162504833

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسنرزقي6130163509938

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدنويكر6130164482781

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكرياءبنموسى6130165487222

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدحجاجي6130166497708

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعادلالشريف بن6130167479373

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصفاءباطة6130168496972

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعزيزيمحمد6130169463511

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودنيااشحال6130170475372

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخديجةالوافي6130171490003

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمادالدين محي6130172503782

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينةنامق6130173516079

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنىالتومي6130174470726

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبارام6130175484664

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيدةعنان6130176495378

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةوازباير6130177514148

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدغالب6130178467254

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسفياننجمي6130179476626

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطنةعابد6130180481284

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعثمانالوليد6130181504875

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحليمةعبيد6130182512450

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمبنسكياتي6130183462584

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابراهيمحرشي6130184464625

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابتسامماموني6130185506863

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواشرفركراكي6130186459169

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدفاتيحي6130187479582

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويسرىالزيات6130188493484

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنانالعرابي6130189503237

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوليلىفقير6130190497706

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواشرفالشويخ6130191520746

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعائشةالرفيق6130192508014

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةالحيان6130193532699

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجميلةنادير6130194485736

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإيمانالغرباوي6130195494550

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابراهيمحلوة6130196513840

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرحيم عبدصدقي6130197507413

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحنانالغنان6130198513983

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخديجةعرجون6130199517658

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويسينبومالك6130200464370

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواميمةعكاري6130201466783

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةمتوكل6130202532657

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيماءازوين6130203541000

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاضمةابوراح6130204514014

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوودادحنان6130205542483
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدجليل6130206549327

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىبروش6130207473098

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهندبنراضي6130208497717

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعيدةقيراشي6130209510927

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلمىزنتار6130210490242

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسماعيلشراق6130211516961

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمهديمسامر6130212526507

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحميدالمنتصر6130213543895

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينبمعروف6130214534158

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصادق عبداهماد6130215560112

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكنزةالعلوي6130216562810

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكريم عبدصبري6130217573266

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهندالبوفي6130218531391

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبديعةالهاللي6130219535793

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكمالأوبازي6130220566670

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسميةسالمي6130221516570

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوابراهيمسهايل6130222522111

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطارقبالمجدول6130223538176

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينقديري6130224571043

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووفاءاألديب6130225577285

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإيمانمخماخ6130226519142

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدبوالرجال6130227544988

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلمىعبا6130228559024

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعمربودقة6130229561360

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونزهةالواقتي6130230501157

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسهيلشاكر6130231562529

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووفاءزهلي6130232566795

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالهامحفضي6130233572734

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفالبوقايدي6130234580017

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوربيعأبوسير6130235554973

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةالمساعدي6130236561681

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويسرىالريحاني6130237570649

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاتنالغريم6130238574564

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحسينبلحمرة6130239583033

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمعاريف6130240523172

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرحيم عبدمنيقاشي6130241528724

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإلياسفاضل6130242553765

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاديةزكار6130243527282

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدالغيطة6130244547251

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىاغالد6130245562358

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلبصري6130246575521

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالزعر6130247545979

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمياءالشاوي6130248566073

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدبلعباس6130249561637

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعصامالزاهي6130250524475

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسناءبلبياض6130251533125

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدناصف6130252592466

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوامالالزراعي6130253596509

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبمطميحي6130254563852

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفرقام6130255567669

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمحافيظ6130256539266

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهشامجيودي6130257564204

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين صالحالطويل6130258573941

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلمىسقى6130259576768

برشيد   190 إسماعيل موالي شارعبرشيدالنفزاوية زينب  اإلعدادية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعادلالرمش6130260593562

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأحمدالحميوي6130261565123

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىفارس6130262568689
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطارقالضقامر6130263564291

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجهانالنفيع6130264575947

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأسماءالمدياني6130265583067

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوربيعةامين6130266595575

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونجيةالحسني6130267577460

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبlلوهاب6130268598574

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدهللاسموح6130269611445

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينقديجي6130270582569

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسارةعبار6130271591467

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيماءقسيوي6130272598694

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإبتسامتغجيشت6130273606155

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوبخلدون6130274615092

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناديةمفهوم6130275517770

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصمد عبدالطايع6130276523966

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونعيمةفرحان6130277623758

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحليمةعرابة6130278596599

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزينببورويص6130279527216

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغيثةطالبي6130280541859

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلجليل6130281561004

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمبوكريعة6130282573081

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلةالنجدي6130283622958

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكوثربالد6130284608447

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوببلعيش6130285599656

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعادفلوحي6130286601863

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحسينكروم نايت6130287606520

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعادلحاضي6130288619317

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبداللطيفالرامي6130289625497

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجيهانخلدان6130290573463

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفتيحةصلحان6130291604960

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسكينةالهادي6130292625272

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإيمانبوحسين6130293629570

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواحمداالمام6130294589211

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهيبةبنعمارة ايت6130295611867

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوبالنور عبد6130296618387

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسماءعبار6130297592006

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهشامبيموسى6130298610446

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفراجع6130299602145

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعصامزوبحير6130300629816

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمحفوظشاكر6130301630040

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعباسيغيثة6130302634844

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأمينةلعرج6130303597248

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدين صالحمبتكر6130304573402

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحكيم عبدأمهاوش6130305579572

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايوبالمكان6130306521650

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدشكير6130307525782

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبثينةاالبراهيمية6130308603354

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسعادالذهابي6130309610058

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخولةبنخالد6130310630311

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمزواكي6130311598889

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكوثرلقمير6130312540733

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكوثرعلي خوي6130313558898

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومروانحاجي زاهر6130314568078

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولمياءمهتدي6130315576869

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصمد عبدالسعداوي6130316608125

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخديجةمرزوق6130317614241

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصفوةالنجار6130318626136

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويحيىبوزكارن6130319593672
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدواصف6130320597808

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالمنعمحنصال6130321605823

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةواراب6130322632605

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعائشةحمامة6130323631987

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحمزةالعالم6130324595977

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزينبشاهين6130325601909

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسارةالطاهرة بن6130326607744

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودنياطارق6130327634282

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوياسينتمني6130328592988

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةرقيب6130329604497

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحجيبةالزياد6130330612034

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومصطفىالهشومي6130331626127

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهشامناصر ايت6130332630823

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحفيظابلق6130333566287

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوبدكير6130334588881

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمالخاوة6130335599796

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمهديعامري6130336607427

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكريمةبرودي6130337625776

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومريمثالثي6130338446005

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونزهةبوعنني6130339406455

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوخالدالبرتيني6130340429119

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودنياخابر6130341449627

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأميمةاللودي6130342450518

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزهيرفخري6130343512462

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالغانيالمكي6130344492759

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاتنحمزة6130345576008

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحاميدالربوش6130346535537

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدالخازوم6130347597731

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنيربوناصر6130348507292

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإلهامالعبدالوي6130349486675

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونجاةكليبات6130350528907

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوايمانزاهدي6130351443367

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأيوبضياف6130352505919

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةدرايكي6130353569844

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحسنعاللي6130354572632

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعليالدين صالح6130355548664

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورضىالزواني6130356392568

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالرحيم عبدجوالة6130357373529

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورضوانبكبير6130358429318

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكوثرازوين6130359515470

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسهاممحضار6130360537630

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنيربنريان6130361414586

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوناديةاليوسفي6130362558469

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزكرياءالصاليحي6130363517555

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهندموافيق6130364536980

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصفاءزركوحي6130365582301

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسنناصر ايت6130366602843

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفتيحةبنسالم6130367570718

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأميمةالفاتحي6130368624478

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوأميمةمصطفاوي6130369400413

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةناهض6130370403473

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشيماءالمستعيد6130371402123

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوليلىشعبان6130372478066

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكمالبسام6130373520432

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفاطمةلفزيني6130374402282

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقويوسفمنصف6130375541349

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةالهنا6130376500473
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمصطفىالطوسي6130377567741

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونبيلنضيم6130378542686

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحمدعباسي6130379562958

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبدالحقاوبي6130380606041

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونسيمةمصلوح6130381609451

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسناءالحايل6130382624323

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإيمانالهبوص6130383403799

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزهراء فاطمةاكجي6130384481656

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسناءوديع6130385545973

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصمد عبدالريسولي6130386384258

برشيد اسماعيل موالي شارعبرشيدالكتاني الجنيرال  التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوهللا عبدطالب6130387447005

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو بناصر يوسف6160001491056

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالعوانييوسف6160002507737

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوديانيوسف6160003459269

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجيمهانياسين6160004424466

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبنحسونياسين6160005393856

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالدحمانيياسين6160006610516

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسيواسم6160007368501

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخبيزيهند6160008433067

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحراقيهشام6160009482330

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومحافيظهشام6160010527977

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبوعيسينسرين6160011393030

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوكرومي نجالء6160012508567

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشهباننجاة6160013470352

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالهويمينة6160014390370

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو مكوس مريم6160015507202

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتونسمريم6160016441837

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالوتيقمريم6160017401916

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسقيممريم6160018499364

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخربة محمود6160019481494

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولطفياألزهر محمد6160020378762

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو حمزة محمد6160021466902

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو راجي محمد6160022513060

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطاطي محمد6160023515335

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوركابيمحمد6160024373196

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشبارمحمد6160025552868

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوادعديمحمد6160026469378

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالفوالمحمد6160027487613

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغزليمحمد6160028433775

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسونمحمد6160029536416

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزناتي محسن6160030405453

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الكحل لطيفة6160031383478

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوسلميكنزة6160032411692

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمصلوحي الشريفكمال6160033467914

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالعوانيكمال6160034508021

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الصباغ كريمة6160035604909

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالطرمونيةفؤاد6160036474642

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالطائفيفدوى6160037581358

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونهي الزهراء فاطمة6160038470749

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكنتاويالزهراء فاطمة6160039420567

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوشهبانفاطمة6160040509373

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسقليغيثة6160041525715

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو اريري غزالن6160042423021

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعامريعماد6160043424236

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواسويديعالء6160044450697

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبرويلة عزيزة6160045564595

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالسقلي عبداللطيف6160046577438
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عنوان مركز  إجراء املباراةمديرية مركز االجراءمركز  إجراء املباراةالتخصصالسلكالنسباالسم رقم امللفرقم االمتحان

وتخصص أمازيغية (التخصص املزدوج )والتعليم االبتدائي 

الالئحة الجماعية للمقبولين إلجراء االختبارات الكتابية

 (جميع التخصصات  )مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأهيلي 

                وامللحقين التربويين وامللحقين اإلجتماعيين وملحقي اإلقتصاد واإلدارة

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقووحدوعبدالفتاح6160047506367

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوتامورعبدالجليل6160048512372

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالشعبي الوهاب عبد6160049445900

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحادقالنبي عبد6160050587118

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالصبار هللا عبد6160051566065

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالطيانهللا عبد6160052571910

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولشهباللطيف عبد6160053510200

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورفيعالكريم عبد6160054526562

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالكادةالغني عبد6160055411995

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوعبارالرزاق عبد6160056443102

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو لبرايميالرحمان عبد6160057427714

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوزرواليعائشة6160058461779

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوغفليعادل6160059599985

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحريش  شيماء6160060393883

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو الخبري شيماء6160061584591

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعدراويشيماء6160062497422

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعالويشيبة6160063369797

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومبروك شعيب6160064440505

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلعماليةسمير6160065565807

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبلحسنسمير6160066511797

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومكرمسلوى6160067474077

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولماعسفيان6160068403966

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالزواغيسعيدة6160069473535

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقودلياسسعيدة6160070623576

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواكريش زهير6160071479583

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعوادزكرياء6160072482415

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوطهوررشيد6160073439316

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالتناسيرباب6160074541191

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفالقخديجة6160075407683

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالمجناويخالد6160076517069

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومنصوحيحمزة6160077485728

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورحيبحمزة6160078566685

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالحراكيجليلة6160079610985

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالجراديبوشعيب6160080465486

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقوبعيبراهيم6160081426851

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورفيع أيوب6160082536192

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالبوداليأيوب6160083587907

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوجناحأيوب6160084627694

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالخيارامينة6160085520485

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعبديأمين6160086390481

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوبونارامين6160087372473

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقواالدريسياميمة6160088452335

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوقلوشيالهام6160089450177

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوصابرالمصطفى6160090414987

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوراجيالمصطفى6160091426609

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفطناسيالمصدق6160092602456

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورزوقالبشير6160093583526

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوفكاراسماعيل6160094418320

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقونقرياسماء6160095394067

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقومرعانأحمد6160096385399

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقولبيتاحمد6160097583197

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوحسنياحالم6160098457408

بنور سيدي هللا، عبد موالي شارعبنور سيديالتأهيلية بنور سيدي ثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالقبولي زينب 6160099595972

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقورشيدأنس6030001455472

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوإدمهو ياسين6030002445831

الحسني الحي مقاطعة عمالة- األلفة الربيع أم شارعالحسني الحيالفشتالي. ع. ع التأهيلية الثانوية(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقو(اإلداري الدعم أطر) واإلدارة االقتصاد ملحقوالعويناتياسين6030003603328
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